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التغذية وصحة اإلنسان الفصل السادس: 

مع تطور العلوم الطبية يف القرن  ال 19 ويف بداية القرن ال  20، ساد اعتقاد 
أن إيجاد دواء مناسب لكل مرض هو قضية وقت فقط. مع مر السنني، عندما 
اتضح أن هذا االعتقاد غري واقعي، بدأ يوجه الباحثون موارد أبحاث كثرية لفحص 
العوامل املختلفة التي تؤثر عىل حدوث أمراض ومنعها. يف آالف األبحاث التي 
أُجريت يف أنحاء العالَم، ُوجد أن التغذية لها تأثري كبري جًدا عىل صحة اإلنسان، 

تطوره وأدائه. 
املواد  لتزويد  تكفي  ال  ناته  ومكوِّ الغذاء  كمية  العالَم،  سكان  من  قسم  عند 
امُلْنَتجات  يف  فائض  يوجد  العالَم،  يف  أخرى  أقسام  يف  أما  ألجسامهم،  املطلوبة 
ق بدعايات واسعة. التحدي يف هذه األقسام من العالَم هو:  الغذائية التي ُتَسوَّ
كيف نواجه كرثة الطعام املغرية، وكيف نختار منها املناسب للصحة ولذوقنا؟ 
تزداد الحرية عندما نسمع توصيات كثرية ألطباء وملختصني يف التغذية، وأحياًنا 
تتناقض عندما ُتطرح األسئلة: ماذا نأكل؟ كم نأكل؟ ومتى نأكل؟ يف هذا الفصل، 
نحاول أن نعرض لكم املبادئ األساسية الحتياجات الجسم والنهج املتفق عليه 

عند املختصني يف التغذيةالصحيحة. 	
	

موازنة الطاقة و1. 
موازنة الطاقة  يف الجسم هي النسبة بني كمية الطاقة املستوعبة من الغذاء وبني كمية الطاقة التي يستغلها 
الجسم. عندما يكون توازًنا بني الطاقة املستوعبة وبني الطاقة املستغلة، فإنَّ وزن الجسم يكون ثابًتا، لكن 
إذا مل نحافظ عىل التوازن مدة طويلة، يبدأ تغريرُّ يف وزن الجسم. نتطرق يف هذا البند إىل املواد الغذائية 
دنا بالطاقة، لكن ال ننىس أن املواد الغذائية تزوِّدنا أيًضا يف مواد البناء األساسية لألنسجة والخاليا.   		 كمواد تزوِّ

		مصطلحات
الوزن والكتلة

 "وزن الجسم" هو مصطلح من حياتنا اليومية وهو مقبول عىل األطباء واملختصني يف التغذية 
ويظهر يف الكتب، املصادر العلمية والصحف. من املهم أن نعرف أن املصطلح العلمي الصحيح 

هو "كتلة الجسم". الكتلة هي كمية املادة التي ُتقاس بالكيلوغرام، أما الوزن فهو قوة تؤثر عىل 
الجسم وهو يقاس بوحدات نيوتون. يف هذا الفصل، نستعمل مصطلح "وزن" املستعمل يف حياتنا 

اليومية.	
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عندما نأكل فإننا نستوعب طاقة		 و1.1 

الطاقة املطلوبة لحدوث جميع عمليات الحياة يف اإلنسان والحيوان مصدرها الغذاء الذي نتناوله. 
يها دهنيات يف حياتنا اليومية(  يستطيع الجسم أن يستخرج الطاقة من الكربوهيدرات، الليبيدات )التي نسمِّ
الغذائية  للمواد  الطاقة  قيمة  لة  املختلفة مسجَّ الغذائية  املواد  ُرزم  ماركة  رأيتم عىل  بالطبع  والربوتينات. 
نات الغذاء. 	من املهم أن تعرفوا أن كلوري ليست مادة، بل وحدة قياس تشري  بالكلوري وتفصيل حول مكوِّ

إىل كمية الطاقة التي ميكن أن نستخرجها من جميع املواد الغذائية التي تظهر عىل رزمة الغذاء.	

مصطلحات	
كلوري )السعرة الحرارية(، كيلوكلوري وجول 

كلوري واحدة		(calorie)	هي كمية الطاقة املطلوبة، ليك نرفع درجة حرارة غرام واحد ماء بدرجة 
حرارة واحدة. مبا أن الكلوري هي وحدة صغرية، فمن املقبول استعامل وحدة أكرب منها ب  1,000  
الطاقة  كمية  الكيلوكلوري هي  	.(Kcal) 	 باختصار  أو  "كيلوكلوري"  يها  نسمِّ الوحدة  وهذه  ضعف 

املطلوبة ليك نرفع درجة حرارة لرت ماء بدرجة حرارة واحدة. 
وأيًضا يف  كيلوكلوري،  بالواقع  نقصد  لكننا  كلوري،  نستعمل مصلح  الغذائية،  املواد  ُرزم  يف معظم 
حياتنا اليومية، عندما نقول أن تفاحة كبرية تحتوي عىل 60 كلوري، أو خالل 40 دقيقة من السري 

البطيء،  "نحرق" 80 كلوري، لكن القصد هنا كيلوكلوري. 
غذائية( ونشاط  )وصفة  الغذاء، حمية  الطاقة يف سياق  نبحث  عندما  "الكلوري"  نستعمل وحدة 
جسامين، أما عندما نبحث الطاقة يف سياقات أخرى )مثاًل: الطاقة املطلوبة لتشغيل ماكنات(، فإننا 

يها "جول".  نستعمل وحدة قياس نسمِّ
يف السنوات األخرية، بدأ استعامل وحدة جول يف سياق التغذية أيًضا (1 كيلوكلوري = 4.2 جول).	
يها كلوري مرت )مقياس الكلوري(.  نحسب كمية الطاقة )كلوري( التي يزوِّدها الغذاء بطريقة نسمِّ

يف هذه الطريقة، نحرق الغذاء يف وعاء مغلق ومعزول عن البيئة املحيطة ومغمور يف وعاء ميلء 
باملاء. ُتقاس كمية الحرارة املنبعثة من الغذاء حتى احرتاقه الكامل، من خالل التغريرُّ الذي يبدأ يف 

درجة حرارة املاء املوجود فيه الوعاء املغمور.  

ُتشري املعطيات التي حصلنا عليها بطريقة الكلوري مرت واملعروضة يف الجدول و - 1 إىل الفرق بكمية الطاقة 
التي تزوِّدها مكونات الغذاء األساسية.   	

نات غذاء مختلفة.    جدول و -1:	كمية الطاقة التي تزوِّدها ُمكوِّ

الكربوهيدرات  تزوِّدها  التي  الطاقة  كمية  من  بكثري  أكرب  الليبيدات  تزوِّدها  التي  الطاقة  كمية  انتبهوا!	
والربوتينات.  

نات الغذاء والجزء  املعطيات عن كميات الطاقة التي تزوِّدها ُمكوِّ
الغذاء  إيجاد قيمة طاقة  ن غذاء، تساعدنا يف  النسبي لكل ُمكوِّ

دون أن نحرقها. 	مثال:	
 2.2 عىل  يحتوي  مطبوخ  أرز  غرام   100 أن  معلوًما  كان  إذا 
غرام بروتينات، 24.1 غرام كربوهيدرات َو 0.2 غرام دهنيات، 

عندئٍذ ميكن أن نحسب قيمة الكلوري لهذه الوجبة: 		

9	X	0.2	+	4	X	24.1	+	4	X	2.2	=	كلوري	107
				ليبيدات 																																																															بروتينات									 كربوهيدرات 		

غليان إبريق 
قهوة

عمل ملبة
ملدة ساعة وِنصف

سيارة تقطع		
130	كم

حوايل	2	كغم معكرونة

قطعة كعكة بالجنب 
مغطاة بالكرز

حوايل	25	قطعة	
همبورغر مزدوجة

لو كنا نستطيع تشغيل ماكنات بوساطة

 طاقة من الغذاء ...

مكونات الغذاء

(1	غم)
قيمة	الطاقة

(كيلوكلوري)

4كربوهيدرات

4بروتينات

9دهنيات )ليبيدات(
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سؤال و -1:	
أمامكم ُمكوِّنات غذائية لحبوب الصباح من قمح كامل وأرز. افحصوا القيم الغذائية التي تظهر 

عىل املاركة. 

قيم غذائية ل -	100	غرام حبوب الصباح

361طاقة )كيلوكلوري(

8.4بروتينات )غرام(	

78.6كربوهيدرات )غرام(

5.9ألياف غذائية )غرام(

دهنيات )غرام(	 

منها مشبعة )غرام(

1.4
0.4

0كولسرتول )ملغم(

480صوديوم )ملغم(

11.9حديد )ملغم(

500كالسيوم )ملغم(

102فيتامني	C	(ملغم)

340حامض الفوليك	(ميكروغرام(

أ. ما هي املُكوِّنات الغذائية املذكورة  يف الرسمة و - 1	التي تساهم يف قيمة الطاقة لحبوب الصباح؟
ب.	احسبوا قيمة الطاقة املتوقعة يف 	100	غرام حبوب الصباح.	هل حصلتم عىل كمية  الطاقة 

لة عىل املُْنتَج؟    املسجَّ

يف الحياة — نستغل طاقة	 و2.1 

الفصل  يف  تعلَّمنا  كام  والنوم.  الراحة  الجسامين،  النشاط  أثناء  الوقت،  كل  الطاقة  اإلنسان  جسم  يستغل 
الخامس، يوجد ترافق بني تأكسد نواتج الهضم يف عملية التنفس الخلوي وبني بناء ال  ATP   الذي يُستخدم 

وسيط الطاقة يف عمليات الحياة.
ُتستغل الطاقة  ) ک	ATP)		يف ثالثة أنواع من العمليات والنشاطات التي تشكِّل مًعا ُمكوِّنات استغالل  

الطاقة يف الجسم: 
1.	عمليات أيضية	(تبادل مواد( أساسية

2.	نشاط جسامين
3.	معالجة غذاء

ل استغالل الطاقة  تعرض الرسمة و - 2 	معدل القسم النسبي لكل ُمكوِّن. يف الصفحات القادمة، نفصِّ
لكل واحد من املكونات. 

1.	عمليات أيضية أساسية	—	يعربِّ هذا املُكوِّن عن كمية الطاقة املطلوبة للجسم يف حالة راحة كاملة  
لتنفيذ جميع العمليات البيوكيميائية يف كل خلية وخلية، لتفعيل عضالت التنفس، لتفعيل الدورة الدموية، 
لشد العضالت ولتنفيذ نشاطات ال إرادية أخرى. يشتمل بقاء الجسم أيًضا عىل عمليات تساعد يف الحفاظ 

عىل االتزان البدين مثل الحفاظ عىل درجة حرارة جسم ثابتة.  

نات الغذائية لحبوب الصباح. الرسمة و - 1: امُلكوِّ

لكل  النسبي  القسم  	:2  - و  الرسمة 
الطاقة 		 استغالل  نات  ُمكوِّ من  ن  ُمكوِّ
يقوم  ال  الذي  البالغ  اإلنسان  عند  (املعدل 

بنشاط ريايض، أو بجهد جسامين).

نشاط جسامين
20%-30%

تبادل مواد أسايس	75%-60%

معالجة
غذاء	حوايل	

10%
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يتم قياس الطاقة املطلوبة لتنفيذ العمليات األيضية األساسية )تبادل املواد األسايس( عندما يكون املفحوص 
يف يقظة وراحة تامة، بعد حوايل  12 ساعة من تناول الطعام ويف مجال درجة حرارة بيئة محيطة بني 25 
- 28 درجة سلزيوس. رمبا تتفاجئون إذا قلنا لكم أن كمية الطاقة املطلوبة لتبادل املواد األساسية يشكل 	
%60-%75	من مجمل الطاقة التي يستغلها الجسم. من الجدير باملعرفة أن اإلنسان ال يوجد له سيطرة عىل 

وترية تبادل املواد األسايس عنده.  			

وترية العمليات األيضية األساسية )تبادل املواد األسايس( متعّلق بعوامل مختلفة، مثل:  
مبنى الجسم:	يستهلك نسيج العضلة طاقة أكرث من نسيج دهني يف حالة راحة تامة أيًضا. كلام كانت كتلة 	
    العضالت كبرية نسبة لكتلة الدهنيات، فإن وترية العمليات األيضية األساسية تكون أرسع. النسبة بني   

    كتلة العضالت إىل كتلة الدهنيات متعلقة بعدة عوامل، مثل: السن - كلام ارتفع العمر، تنخفض النسبة 
    بني كتلة العضالت والدهنيات، الجنس  - عادًة عند النساءتكون كمية الدهنيات أعىل نسبة لكتلة

    العضالت باملقارنة مع الرجال.  		
الُعْمر )وترية النمو(: يف فرتة الرضاعة، الطفولة والبلوغ تكون وترية تبادل املواد األسايس عالية نسبًيا. تنبع  	

الوترية الرسيعة من البناء املتزايد ألنسجة الجسم التي تعترب عملية مستهلكة للطاقة.  
درجة حرارة البيئة املحيطة:	كلام كانت درجة حرارة البيئة املحيطة منخفضة، فإن فقدان الحرارة من  	
الجسم يكون مرتفًعا. يف الكائنات الحية التي تحافظ عىل درجة حرارة جسمها، يؤدي ذلك إىل ازدياد 

وترية تبادل املواد األسايس. 			
توافر الغذاء: يف حالة نقص متواصل يف الغذاء )أسابيع أو أكرث(، تنخفض وترية تبادل املواد األسايس. 	 	

األسايس  املواد  تبادل  الذين  األشخاص  آخر.  إىل  األسايس من شخص  املواد  تبادل  وترية  تختلف  الوراثة:	 	
عندهم بطيء نسبًيا، يستعملون أقل طاقة يف أجسامهم يف حالة الراحة التامة، ونتيجة لذلك، يبقى فائًضا 
املواد  تبادل  الذين  األشخاص  وبالعكس،  للسمنة.  ميل  لديهم  ويوجد  أجسامهم  الغذائية يف  املواد  من 
األسايس عندهم رسيع نسبًيا، يستعملون أكرث طاقة يف أجسامهم يف حالة الراحة التامة، ونتيجة لذلك، 

يبقى أقل فائًضا من املواد الغذائية يف أجسامهم ويوجد لديهم ميل للنحافة.     

توسع	

نشاط منخفض للغدة الدرقية 		

الجسم،  بضعف يف  كبري،  بتعب  تتميز  من ظاهرة  يعانون  السن  كبار يف  أشخاص  أن  املعروف  من 
بعدم اليقظة الشعور بالربد وبالسمنة عىل الرغم من أنه مل يحدث أي تغريرُّ يف مجال حياتهم. عند 
إجراء  فحص دم لهؤالء األشخاص،  نكتشف يف مرات عديدة نقص يف هورمون التريوكسني يف أعقاب 
نشاط منخفض للغدة الدرقية )التي تقع يف مقدمة الرقبة(. وقد ُوِجَد أن التريوكسني هو أحد العوامل 
م تبادل املواد، ويف حالة نقص فيه، فإن وترية تبادل املواد تنخفض، وهذا ما يرشح الظاهرة  التي تنظِّ
وعوارضها املذكورة أعاله. يحتاج إنتاج التريوكسني إىل يود. أحياًنا التغذية الفقرية يف اليود عند الشباب، 
تؤدي إىل ظواهر شبيهة. املصادر الغذائية لليود هي: أسامك البحر، أنناس، زبيب، طحالب، خرضوات 

وفواكه تنمو بالقرب من البحر وملح الطعام الغني باليود. 

سؤال و  - 2: 
يف حاالت معينة		)مثاًل: نشاط زائد للغدة الدرقية(، يوجد إنتاج فائض لهورمون التريوكسني. ماذا 

نتوقع أن تكون شكاوى  هؤالء األشخاص الذين يعانون من هذه املشكلة؟
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ن عن كمية الطاقة التي نستغلها للنشاط الجسامين. باملقارنة مع  2. النشاط الجسامين	—	يعربِّ هذا امُلكوِّ
وتتأثر  لسيطرتنا  تخضع  الجسامين  للنشاط  الطاقة  كمية  فإنَّ  األسايس،  املواد  لتبادل  نستغلها  التي  الطاقة 
الجسامين  النشاط  كان  كلام  الجسامين.  النشاط  االستمرار يف  البدنية ومن  لياقتنا  ومن  حياتنا  أسلوب  من 
أعىل، يزداد بذل الطاقة، كام نالحظ ذلك يف جدول و - 2. إضافًة إىل ذلك، النشاط الجسامين يرفع من كتلة 
العضالت، لذا فهو اإلمكانية الوحيدة التي تؤثر عىل وترية تبادل املواد األسايس. األشخاص الذين ال يكرثون 
من الجهد الجسامين)مثل: الباحثون واملوظفون(، أو ال يقومون بنشاط جسامين ثابت، فإنَّ مكون النشاط 
بجهد  يقومون  الذين  األشخاص  أما  يبذلونها.  التي  الطاقة  لديهم حوايل %20-%30 من مجمل  الجسامين 
جسامين )عتالون، نجارون( أو بنشاط ريايض كثري وثابت، فإن هذا املكون قد يصل إىل %50 من بذل الطاقة 

العام عندهم. 
	من الجدير باملعرفة أن النشاط الذهني الكبري )تعلرُّم لالمتحان عىل سبيل املثال( ال يرفع بذل الطاقة أكرث 
من الطاقة املطلوبة لتبادل املواد األسايس، أما الحاالت النفسية املختلفة التي يرافقها عدم هدوء نفساين، 

فإّنها تؤدي إىل ارتفاع بذل الطاقة. 

جدول و - 2: بذل الطاقة يف النشاطات املختلفة 
	

نوع النشاط

بذل الطاقة

لساعة نشاط 

نوع النشاط(كيلو كلوري)

بذل الطاقة

لساعة نشاط 

(كيلو كلوري)

500-600ركض300-350جري رسيع	(5	كم يف الساعة)

500-600كرة سلة/كرة قدم200-250شطف أرضية غرفة

300-700سباحة120-200جري بطيء

300-400قيادة دراجة هوائية60-120سياقة 

200-400رقص50-60تحضري لالمتحان  

3. معالجة الغذاء —	يعربِّ هذا املكون عن كمية الطاقة املطلوبة للجسم لعمليات تحليل الغذاء، امتصاصه 
ولعمليات استغالل نواتج تحليل الغذاء. تحدث هذه العمليات بعد تناول الطعام، حيث يرافقها ارتفاع يف 
ل حوايل  %10  من مجمل  الطاقة املطلوبة لهذا املكون تشكِّ الحرارة.  انبعاث  الخلوي ويف  التنفس  وترية 
الطاقة املستغلة. اتضح يف اآلوين األخرية أن كمية الطاقة املطلوبة ملعالجة الغذاء تتغريَّ وفًقا ملكوناته: معالجة 
الربوتينات تحتاج إىل طاقة كثرية، ومعالجة الكربوهيدرات تحتاج إىل طاقة أقل من معالجة الربوتينات، أما 

معالجة الدهنيات فتحتاج إىل كمية طاقة قليلة.    	

سؤال و -3:	
ملاذا نقيس كمية الطاقة املطلوبة لتبادل املواد األسايس بعد مرور 12 ساعة عىل تناول الطعام؟   

سؤال و -4:	
الباردة أرسع أم أبطأ من 	 الناس الذين يعيشون يف املناطق  هل وترية تبادل املواد األسايس عند 

وترية تبادل املواد األسايس عند الناس الذين يعيشون يف املناطق الحارة؟	
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سؤال و -5:	
عندما تكون درجة حرارة البيئة املحيطة منخفضة، فإنَّ وترية العمليات األيضية األساسية عند 

أشخاص طوال القامة ونحيفون تكون أكرث من أشخاص قصريون وسمينون، عىل الرغم من 
املجموعتني لهام نفس الوزن. ارشحوا السبب. تطرقوا إىل عاملني يساهامن يف هذا الفرق.     		

سؤال و -6:	
من املعروف أنه إذا قام شخص بحمية تنحيف حادة، فإنه يرتفع بالوزن حتى لو بدأ يأكل بشكل 

متوازن. ماذا ميكن أن يكون الرشح لهذه الظاهرة؟ 	

سؤال و- 7:	
نوا يف الرسمة و - 3، ثم أجيبوا عن األسئلة التي تليها. 	 متعَّ

ما هام العامالن اللذان يظهران يف الرسم البياين ويؤثران عىل العمليات األيضية األساسية؟ 	 أ.	
ب.	اذكروا استنتاجني ميكن التوصل إليهام من الرسم البياين. 	

اذكروا عاملني ال يظهران يف الرسم البياين، لكنهام يؤثران عىل العمليات األيضية األساسية. 	 ج.	

توازن بني استيعاب الطاقة واستغاللها  و3.1 

كام ذكرنا من قبل، يؤدي النقص يف التوازن بني كمية الطاقة املستوعبة وكمية الطاقة املستغلة إىل تغريرُّ يف 
وزن الجسم. عندما يستوعب الجسم، خالل فرتة زمنية معينة، مواًدا 

غذائية قيمة طاقتها العامة.  

(عدد الكلوري التي ميكن استخراجها من الغذاء)	أعىل مام يستغله 
الجسم، تَْنتُج موازنة طاقة موجبة،	والنتيجة تخزين نواتج الهضم 
كدهنيات وهذا يعني بدانة. عندما يستوعب الجسم، خالل فرتة 

زمنية معينة، مواد غذائية قيمة طاقتها أقل من الطاقة التي 
يستغلها الجسم،	تَْنتُج موازنة طاقة سالبة، والنتيجة استعامل مخازن 

الدهنيات الذي يؤدي إىل النحافة. يف حاالت متطرفة من موازنة 
الطاقة السالبة املستمرة، يبدأ تحليل بروتينات يف األنسجة. عندما 
تكون كمية الطاقة املستوعبة، خالل فرتة زمنية معينة، يف الجسم 

مشابهة لكمية الطاقة املستغلة )عمليات أيضية أساسية، نشاط جسامين، معالجة غذاء(، يَْنتُج توازن يف 
الطاقة وال يحدث تغريرُّ يف وزن الجسم.     

العمر )سنوات(
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الرسمة و - 3: تغرّيات يف وترية العمليات األيضية األساسية عند	اإلنسان خالل ُعمره 		

غذاء:
كربوهيدرات

بروتينات
ليبيدات

عمليات أيضية أساسية
معالجة غذاء  
نشاط جسامين

الطاقة	املستوعبة
الطاقة املستغلة
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قليل من املعلومات ...

كيف يرتاكم يف أجسامنا 1 كغم دهنيات خالل أسبوعني؟ بسهولة كبرية!		

التغذية  يف  فائضة.	 كيلوكلوري  نستوعب  7,700  أن  يجب  دهنيات،  كغم   1 أجسامنا  يرتاكم يف  يك 
الغربية، هذه املهمة ليست صعبة: إذا استوعبنا خالل أسبوعني، يف كل يوم 500 كيلو كالوري فائض، 

فإن هذا الفائض يرتاكم ككيلوغرام دهنيات واحد. 
أمثلة:

سندويش هامبورغر = 710 كيلو كلوري	 كيس مببا )100 غرام( = 503 كيلو كلوري
																		علبة بوظة = 550 كيلو كلوري سندويش فالفل	=	600	كيلو كلوري	

قنينة كوال  )500 ملل( = 210 كيلو كلوري 	 سندويش حمص = 600 كيلو كلوري 
فستق مقرش )100 غرام( = 630 كيلو كلوري 	 كيس بطاطا = 540 كيلو كلوري	

قطعة مثلثة من البيتسا = 230 كيلو كلوري

سؤال و - 8:	
اآلن،  أعاله.  القامئة  التي تحبونها بشكل خاص، بحيث تظهر يف  األغذية  اختاروا غذائني من بني 
اختاروا نشاًطا واحًدا من بني النشاطات التي تظهر يف جدول و - 2، ثم احسبوا الزمن املطلوب 
الغذائني  الجسم بسبب  إىل  ُأضيفت  التي  الحرارية  السعرات  "نتخلَّص" من  النشاط، ليك  لتنفيذ 

اللذين اخرتمتوهام.  	
	

توسع 	

ما هو الوزن السليم لكل إنسان؟ مقياس ال 	BMI؟

	BMI   إحدى الطرق لتحديد الوزن السليم لإلنسان تعتمد عىل ِحساب قيمة ال
)Body Mass Index(.	يعتمد الحساب عىل وزن الشخص وطوله. 		

الكتلة )كغم(
BMI =                                            

الطول2	(مرت مربع)

مثال:	الشخص الذي وزن جسمه )كتلة جسمه( 	70 كغم  وطوله 1.68 مرت، فإّن ال 	BMI	نحسبه كالتايل:

																																																																70
																																																																												=	24.8																
																																																										1.68	X 1.68

	القيمة التي حسبناها هي قيمة أولية فقط وهي ال تأخذ بالحسبان معطيات أخرى، مثل: الجنس، 
العمر ومكونات الجسم التي هي عبارة عن قيم مهمة لتحديد وزن الجسم السليم. لذا عندما نريد 

د الوزن السليم مبساعدة ال   BMI فمن الرضوري أن نأخذ هذه املعطيات بالحسبان. 		 أن ُنحدِّ

جدول و - 3: معنى قيم ال   BMI عند كبار السن )أكرث من  18 سنة(: 

BMI	تدريجمجال قيم ال

نقص يف الوزنأقل من	18.5

وزن سليم18.5—25

وزن زائد25—30

وزن زائد بشكل متطرفأكرب من 30
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 BMI   كمجال وليس كقيمة منفردة. أحد األسباب لذلك، أن ال	BMI   من املهم االنتباه أننا عرضنا قيم ال
يختلف عند األشخاص الذين مبنى أجسامهم وكتلة عضالتهم مختلفة. مثاًل: للرياضيني ميكن أن تكون 
قيمة BMI أعىل نسبًيا، عىل الرغم من أنه ال تبدو لديهم بدانة وذلك بسبب كتلة عضالتهم العالية.  		
السن، لكن مبا  الحساب عند كبار  BMI عند األطفال واملراهقني مامثلة لطريقة  ال   طريقة ِحساب 
أنَّ األطفال واملراهقني موجودون يف ذروة عملية تطور أجسامهم، وبسبب تغريرُّ نسبة الدهنيات يف 
أجسامهم بشكل طبيعي خالل عملية منوهم، فإن تفسري قيم ال  BMI  عندهم تختلف عن كبار السن. 
عند فحص وزن شباب أو أطفال لتحديد حمية غذائية )وصفة غذائية(، من املهم استشارة مختصني 
يف املوضوع، ألنهم يأخذون بالحسبان جميع العوامل التي تؤثر عىل الوزن السليم ألجسامهم التي 

يف حالة منو. 

تنظيم استهالك الغذاء	 و2. 
الشعور  من  واستهالكه  الغذاء  عن  للبحث  امليل  ينبع  جائعة.  تكون  عندما  الحيوانات  تأكل  األغلب،  عىل 
بالجوع الذي هو دافع رضوري منذ الوالدة لبقاء هذه الحيوانات. أما اإلنسان ال يأكل عندما يكون يف حالة 
جوع فقط، بل تناول األكل عنده متعلق بعوامل نفسية، اجتامعية وثقافية أيًضا. الفسيولوج الفرنيس بريال 
- سوايرين 	)Brillat Savarin(	لخص هذا األمر	(1825)	كالتايل:	“	يختلف اإلنسان عن البهائم بأنه يأكل دون 

أن يكون جائًعا ويرشب دون أن يكون عطشاًنا". 	

و1.2 مركز الجوع  ومركز الشبع
منذ سنوات الخمسينيات من القرن ال   20، بدأ بحث 
آليات الجوع والشبع بشكل مكثف، وقد كان ذلك يف 
أعقاب االرتفاع امللحوظ بعدد األشخاص، يف املجتمع 
املتطرف.  الزائد  الوزن  من  يعانون  الذين  الغريب، 
استهالك  تنظيم  آليات  األبحاث حول  معظم  أُجريت 
وبهذه  والقرد  الخلد،  مثل:  حيوانات،  عىل  الغذاء 
مركز  أن  األبحاث  يف  تبنيَّ  محدودية.  توجد  األبحاث 
املراقبة املوجود يف الهيبوثاالموس )الرسمة و - 4( هو 
الذي  يسيطر عىل دافع  الحصول عىل الغذاء. وهذا 

املركز مبني من مركز الجوع		ومن مركز الشبع.	
	وقد ُوجَد أن إصابة منطقة معينة يف الهيبوثاالموس، 
ويف  الغذاء،  من  قليلة  كميات  يأكل  أن  للُخلد  تؤدي 
أعقاب ذلك انخفض وزنه. وقد ُعرِّف هذا املركز عىل 

أنه مركز الجوع.  	
وقد أدت إصابة منطقة أخرى يف الهيبوثاالموس إىل الخلد أن يتناول الغذاء دون توقف، ويف أعقاب ذلك 
ارتفع وزنه. وقد ُعرِّف هذا املركز عىل أنه مركز الشبع.	يعمل مركز الجوع ومركز الشبع يف مجال زمني قصري 
ويف مجال زمني طويل األمد. يف املجال القصري، يراقب هذان املركزان استهالك الغذاء اليومي - متى نأكل 
م هذان املركزان بناء واستغالل  وكم نأكل - والعمليات األيضية يف املستوى اليومي. يف املجال الطويل، ينظِّ
نات جسم ثابتة، تقريًبا،  خالل سنوات عديدة )إذا  مخازن املواد يف الجسم. وهكذا يحافظان عىل وزن ومكوِّ
ات كبرية يف استهالك الغذاء والنشاط الجسامين(. معظم املعلومات املوجودة اليوم عن آليات  مل تحدث تغريرُّ

الجوع والشبع متعلقة بآليات مجال قصري األمد. 	

بيولوجيا اإلنسان:
 أجهزة مالءمة ومراقب.

عالقة مبوضوع	

تنظيم واتزان بدين:
مركزا الجوع والشبع هام 

كآلية االتزان البدين.

الفكرة املركزية

الرسمة و - 4: مكان الهيبوثاالموس )فوق جذع املخ( الذي اكُتشف 

مبقطع عىل طول الجمجمة.

هيبوثاملوس
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و2.2 عوامل تؤثر عىل استهالك الغذاء 

ل مركزي الجوع والشبع. يوجد فرضيات  ال يوجد لدى العلامء فهم كامل حول العوامل واإلشارات التي تشغِّ
كثرية، قسم منها يتناقض مع األخرى. اتفق العلامء عىل أن تفعيل مركزِي الجوع والشبع، ال يتم بوساطة 

عامل واحد فقط، بل بوساطة مجموعة عوامل وهناك عالقة متبادلة بينها.  
الهضمي	 الجهاز  من  محفزات  الغذاء:   استهالك  تنظيم  	 	 عىل  تؤثر  التي  الفسيولوجية  العوامل  بني  من 
الطاقة.  ومخازن  الدم  يف  الجلوكوز  مستوى  	 مثاًل:  الدم،  يف  الهضم  نواتج  مستوى  (عصبية وهورمونالية(، 
هذه العوامل، تنقل إىل املخ إشارات عصبية وهورمونالية حول وضع املواد والطاقة يف الجسم. وفًقا لإلشارة،     
"ُيبث" إحساس بالجوع أو احساس بالشبع،حيث تؤثر عىل البحث عن الطعام أو التوقف عن تناول الطعام. 
اإلشارات املختلفة مسؤولة عن املراقبة يف مجال زمني مختلف. مثاًل: مستوى نواتج تحليل الغذاء يف الدم 
مخازن  وضع  األمد.  قصري  زمني  ملجال  إشارات  هي  الهضمي،  الجهاز  يف  الغذاء  كمية  إىل  ُتشري  وإشارات 

الجسم، إىل إشارة للمدى الطويل.
 كام ذكرنا، هناك أيًضا  عوامل نفسية		واجتامعية قد تؤثر عىل استهالك الغذاء، مثل: امللل، الخوف، التوتر،  
الفرحة واالنفعال. يختلف التأثري عىل أشخاص مختلفون، وأحياًنا عىل الشخص ذاته، ال يكون التأثري متامثاًل 

دامئًا.  	

فيام ييل عدة أمثلة إلشارات تؤثر عىل استهالك الغذاء: 	

إشارات عصبية 	.1
إشارات تصلنا من أعضاء الحواس، يف أعقاب محفزات من البيئة املحيطة أ. 

منظر أو رائحة طعام، منظر مطعم نحبه، أشخاص يأكلون يف البيئة القريبة، جميعها تفعل مركز 		
     الجوع. 	

إشارات تصلنا من أعضاء الجهاز الهضمي ب.	
أثناء تناول الطعام والهضم، تنشد جدران املعدة واألمعاء. يف هذه الجدران، يوجد خاليا حسية 	

     حساسة للضغط، وهي ُترسل إشارات عرب الجهاز العصبي إىل مركز املراقبة يف الهيبوثاالموس. وهناك
     ُترتجم إىل االحساس بالشبع الذي يف أعقابه يتباطأ أو يتوقف تناول الطعام. املواد الغذائية التي

     زمن هضمها طويل، تبقى مدة زمنية طويلة يف املعدة، ونتيجًة لذلك تؤدي إىل الشعور بالشبع ملدة 
     زمنية طويلة. أما يف أعقاب تفريغ املعدة، فإنها تنقبض وُترسل إىل املخ إشارة إلستهالك الغذاء. 	

إشارات هورمونالية	  .2
هورمونات ُتفرز من أعضاء الجهاز الهضمي  أ.	

ُيفرز الهورمون جرلني من املعدة عندما تكون فارغة. عندما يصل الهورمون جريلني تيار الدم 	
      إىل الهيبوثاالموس، فهو ُيْنِتج إحساس بالجوع. يؤدي التالمس بني الطعام وخاليا جدار املعدة إىل

      تثبيط )منع( إفراز الجريلني وإىل انخفاض االحساس بالجوع.     
ُيفرز الهورمون كولسيستوكينني (CCK) من األثنى عرش كرد فعل لوصول غذاء إىل األمعاء. يف الفصل  	
      الرابع )صفحات 104 - 105(، رأينا أن الهورمون يؤدي إىل إفراز عصارات الهضم إىل األثنى عرش وإىل 
      إغالق عضلة البوابة بني املعدة واألثنى عرش، مام يؤدي إىل تباطؤ تفريغ املعدة وزيادة نجاعة عملية

     الهضم. إضافًة إىل النشاطات املحلية، عندما يصل الهورمون مع تيار الدم إىل الهيبوثاالموس فهو يؤدي 
    إىل الشعور بالشبع. 
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قليل من املعلومات	...

حجم املعدة والشعور بالشبع	

كام ذكرنا، عندما متتلئ املعدة، ُترسل إشارات عصبية إىل املخ، حيث تؤدي إىل الشعور بالشبع. املضغ 
البطيء "يشغلنا" مع الغذاء حتى وصول اإلشارات من املعدة إىل مركز الشبع، التي تبدأ بعد حوايل 20 
دقيقة من تناول الطعام. عندما نأكل برسعة، ينتهي تناول الطعام قبل أن ُترسل إشارات من املعدة 

إىل مركز الشبع، لذا توجد رغبة يف استمرار تناول الطعام. 
بناًء عىل املعرفة أن املعدة املليئة تعطينا الشعور بالشبع، يقوم األطباء بعملية جراحية لتصغري حجم 
املعدة عند أشخاص يعانون من وزن زائد متطرف. نتيجًة للعملية الجراحية، يتحقق الشعور بالشبع 

بعد تناول كمية قليلة من الغذاء. 
يعتقد األطباء أن انخفاض الشعور بالجوع بعد عملية تصغري املعدة ينبع من تقليل كمية الخاليا التي 
تفرز جرلني. لكن العملية ال تؤدي دامئًا إىل االنخفاض يف الوزن، ألن الشعور بالشبع ال يؤدي دامئًا إىل 
التوقف عن تناول الطعام. من املعروف أن االنجذاب إىل الغذاء غري متعلق بحاجة فسيولوجية فقط 
ل هذه العمليات أخطار  وبالشعور بالجوع والشبع، بل بعوامل عاطفية أيًضا. إضافًة إىل ذلك، ُتشكِّ

كثرية عىل اإلنسان.  	

هورمون اإلنسولني ب. 
ُيفرز هورمون اإلنسولني من خاليا بيتا يف البنكرياس بنسبة طردية ملستوى الجلوكوز يف الدم. عندما 	

     يرتفع تركيز الجلوكوز يف الدم، فإنَّ مستوى اإلنسولني يرتفع ونشعر بالشبع. عندما ينخفض تركيز
     الجلوكوز يف الدم، فإنَّ مستوى اإلنسولني ينخفض ويزيد الشعور بالجوع. َوَجَد باحثون عالقة مبارشة
     بني اإلنسولني وبني مراقبة الجوع والشبع، من خالل تجربة ُأدخل فيها هورمون اإلنسولني إىل مخ ُخلد

     بوساطة إنفوزيا )نقل السوائل(. أدى هذا العالج إىل انخفاض وزن الُخلد دون أي عالقة ملستوى
     الجلوكوز يف الدم.   

إفراز هورمونات من مخازن طاقة )خاليا دهنية(	 ج.	
إضافًة إىل كونها مخزن ملواد تخزين )دهنيات(، تفرز الخاليا الدهنية هورمونات أيًضا. لبتني هو 	

     الهورمون املهم الذي تفرزه الخاليا الدهنية. لهذا الهورمون توجد وظيفة يف الحفاظ عىل استهالك
       الغذاء للمدى البعيد. يتم إنتاج اللبتني بنسبة طردية إىل كتلة الدهنيات وإىل محتوى الرتيجلتسرييدات
     يف هذه الخاليا. كلام كانت كتلة الدهنيات كبرية ومحتوى الرتيجلتسرييدات يف الخاليا عالًيا، َتْنُتج كمية
      لبتني أكرث. يستجيب مركز املراقبة املوجود يف املخ لهذا الهورمون يف حالة الشعور بالشبع. عندما  
      تتفرغ مخازن الدهنيات، ينخفض إنتاج اللبتني يف خاليا الدهنيات ونشعر بالجوع. يعتقد باحثون
      أن األشخاص الذين يعانون من وزن جسم فائض متطرف، ويف دمهم مستوى عاٍل من اللبتني ملدة

      طويلة، َتْنُتج يف الهيبوثاالموس مقاومة للبتني وعتبة رد فعل الهيبوثاالموس للبتني يرتفع جًدا. وهذا 
      يعني أنه عىل الرغم من وجود مستويات عالية من اللبتني يف الدم، ال َيْنُتج الشعور بالشبع وال   

      ينخفض استهالك الغذاء.    		
	 	

3.	إشارات متعلقة برتكيز نواتج الهضم يف الدم  	
عندما يصل الجلوكوز، عىل سبيل املثال، املخ فهو يرتبط مبستقبالت و"يرتجم" ذلك كشعور يف الشبع. يرتبط 
الجلوكوز أيًضا مبستقبالت يف خاليا الكبد ويؤدي إىل إرسال إشارة عصبية إىل املخ، حيث ُترتجم إىل الشعور 
بالشبع أيًضا. لذا نفهم طلب األمهات يف كل العالَم  أن ال يأكل األطفال حلويات قبل تناول الطعام. من 
املوجود يف مرشوبات  الفروكتوز  بالشبع:  الشعور  إىل  السكر تؤدي  أحاديات  أن جزء من  باملعرفة  الجدير 

حلوى كثرية، يزيد من الشعور بالجوع )وألجل الدقة، نواتج تحليل الفركتوز هي التي تؤدي إىل هذا الشعور(.
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سؤال و - 9:

لخصوا يف جدول تأثري الهورمونات جرلني، كولسيستتوكينني، انسولني ولبتني عىل استهالك الغذاء. 
تطرقوا إىل املكان الذي يُفرز منه كل هورمون، إىل املحفز الذي يؤدي إىل افرازه، إىل نشاط الهورمون 

وإىل الشعور الذي يؤديه )جوع		/شبع).

نافذة البحث	

يف سنوات الخمسينيات من القرن ال 20، ُوِجَد صنف جديد من الفرئان، 
وقد كان وزنها أكرب بثالثة أضعاف من الفرئان العادية )الرسمة و - 5(. 

ومل ُتْنِتج خاليا الدهنيات لبتني تقريًبا عند هذه الفرئان. ُوِجَدت يف 
هذه الفرئان طفرة  يف جني اللبتني، وقد افرتض الباحثون أن حقن هذه 
الفرئان باللبتني يؤثر عىل استهالك الغذاء ووزن هذه الفرئان السمينة. 

يف التجربة التي أُجريت لفحص الفرضية، ُفحصت الفرئان )األنثى( التي 
تحمل طفرة الجني لبتني )مل يكن يف دمها لبتني( والتي تعاين من سمنة. 

ُوزعت الفرئان إىل مجموعتني، يف كل منها عرشة فرئان. ُحقنت إحدى 
املجموعتني بلبتني يف كل يوم. أما املجموعة الثانية فقد ُحقنت مبحلول 

فسيولوجي يف كل يوم. أُجريت التجربة ملدة شهر وقد ُفحصت كمية 
الغذاء التي استهلكتها الفرئان ووزنها.       

		ُعرضت نتائج التجربة يف الرسمني البيانيني يف الرسمة و - 6:			

سؤال و - 10:
صفوا نتائج التجربة. هل ميكن أن  نتعلَّم منها عن العالقة بني اللبتني وبني الشعور بالشبع؟  أ. 

ارشحوا إجاباتكم.	
ب.	ما هي أهمية مجموعة الفرئان التي ُحقنت مبحلول فسيولوجي؟ تطرقوا يف إجاباتكم إىل 

العوامل البديلة التي ميكن نفيها مبساعدة هذه املجموعة.   	

الرسمة و - 5: عىل اليمني: فأر فيه طفرة يف الجني لبتني.  عىل 
اليسار: فأر عادي. 
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الرسمة و - 6: تأثري حقن اللبتني عىل كمية الغذاء اليومي الذي أكلته الفرئان التي تحمل طفرة جني لبتني )عىل اليمني( وعىل 
وزنها )عىل اليسار(.
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كيف تفحصون الفرضية أن حقن البتني إىل  الفرئان التي ال تعاين من نقص اللبتني، ال يؤثر  ج. 
عىل استهالك الغذاء وعىل كتلة الجسم؟ 

إضافًة إىل وظيفة اللبتني يف مراقبة الجوع والشبع، فإنَّ مستوى اللبتني يؤثر عىل عمليات  د.	
الخصوبة أيًضا. يف إناث الثدييات التي تعاين من جوع مستمر، مستوى اللبتني منخفض جًدا 
ونتيجة لذلك تتوقف الدورة الشهرية. ما هو، بحسب رأيكم، معنى النشوء واالرتقاء للعالقة 

بني اللبتني وبني مدى خصوبتها؟      		
هل اللبتني مناسب ملعالجة اإلنسان أيًضا؟  

بيَّنت األبحاث أن عدًدا قلياًل فقط من األشخاص الذين يعانون من وزن زائد لديهم طفرة يف جني 
البتني. تتم معالجة هؤالء األشخاص بحقن لبتني. لكن يف معظم الذين يعانون من وزن زائد، ُوِجَد 

مستوى عاٍل من اللبتني، لذا ال يجنون أي فائدة من هذا العالج.		

و3. تغذية حكيمة ومتوازنة

أطباء، مختصون يف التعذية وآخرون، يطلبون منا أن نحافظ عىل "تغذية حكيمة"، "تغذية موزونة"، 
"تغذية صحيحة"، "غذاء ُمَغّذي" ، "أغذية صحية" وأن منتنع من "الغذاء الرسيع" ) fast food(. وُرزم 
األغذية أيًضا، ال "تكتفي" بالتقرير عن املُْنتَج، بل تستخدم تعابري كثرية، مثل: دون كولسرتول، قليل 
السكر، خاٍل من الكفائني، بطعم الفواكه، جميعهم يبثون أنه من األفضل استهالك هذا الغذاء ألنه 

صحي أكرث. 
كيف نختار الغذاء املناسب والصحيح لنا؟		

	

و1.3 هل توجد قاعدة "للتغذية الصحيحة"؟ 
اإلجابة عن هذا السؤال غري بسيطة وعمليًا ال توجد توصية لغذاء واحد صحيح للجميع. نختلف عن بعضنا 
مببنى الجسم، بطريقة حياتنا، بعادات تناول الطعام وبتفضيل نوع الغذاء بحسب ذوقنا وثقافتنا. لذا يجب 
أن يكون الغذاء مناسبًا الستهالكنا الشخيص ولألشياء التي يفضلها كل واحد منا. الغذاء "الصحيح" للرياضيني، 
ليس بالرضورة صحيح ملوظفِي البنك، والغذاء املناسب للمراهقني، ليس بالرضورة  مناسبًا للمسنني وهكذا 

دواليك. يجب أن يكون الغذاء مناسبًا باألساس ملبنى الجسم، العمر، وملستوى الطاقة املستغلة.

الطفولة  فرتة  يف  خاص  بشكل  الكربى  األهمية  تكمن  لكن  األعامر،  لجميع  الغذاء  لجودة  أهمية  توجد   
إىل  الجسم  ألنسجة  الرسيعة  اإلضافة  تحتاج  الرسيع.  والتطور  النمو  بعمليات  تتميزان  اللتان  واملراهقة 
مكونات غذاء كثرية وإضافة طاقة. إذا مل يستوعب الجسم ذلك، تترضر وترية النمو وتتباطأ أو يتأجل التطور 
الجنيس. التغذية الصحيحة، هي التغذية املوزونة التي تحقق الرشطني اآلتيني: أ. تزوِّد الجسم باحتياجاته 
للطاقة، بحيث تتحقق مالءمة بني كمية الطاقة املستوعبة وبني كمية الطاقة املستغلة )صفحة 169(، ب. 
هات مختلفة للتغذية الصحيحة. عىل  تزوِّد الجسم بجميع مكوِّنات الغذاء الرضورية لألداء السليم. يوجد توجرُّ

الرغم من ذلك، بحسب التوجه املقبول عىل جميع الذين يبحثون املجال، التغذية الصحيحة هي: 

تشمل سوائل كثرية، مثل: املاء وصودا دون سكريات أو إضافات صناعية مختلفة.   	
تشمل حبوبيات )باألساس كاملة(، خرضوات وفواكه، عىل األقل، من خمسة ألوان مختلفة يف كل يوم. 	

تشمل حليب ومنتجاته قليلة الدسم. 	 	
تشمل لحوم قليلة الدهنيات، مثل: الطيور، األسامك وأيًضا بيض، بقوليات وجوز.   	
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قليلة الحوامض الدهنية املشبعة، الحوامض الدهنية من نوع ترانس وقليلة الكولسرتول.		 	
قليلة امللح والسكريات البسيطة.   	

قيمة سعراتها الحرارية ال تفوق احتياجات الجسم للطاقة. 	 	

و2.3 الهرم الغذايئ

لناها أعاله، نعربِّ عنها عادًة بشكل بياين بوساطة الهرم الغذايئ )انظروا الرسمة و  - 7(:  التوصيات التي فصَّ
ز الهرم الغذايئ عىل استهالك غذاء متنوع ودمج عادات حياة صحية، مثل: تناول املياه بكرثة، ونشاط  يركِّ

جسامين كجزء من نهج حياتنا. 

الهرم الغذايئ اإلرسائييل مبني من 6 درجات مُتثِّل جميع مجموعات الغذاء. كل مجموعة لها املكون األسايس 
الخاص. ميثِّل عرض الدرجة الكمية النسبية املوىص بها يف الغذاء من نفس نوع الغذاء. كلام صعدنا يف الهرم 
الغذايئ إىل أعىل، يجب أن نأكل كمية قليلة من أغذية هذه املجموعة. يساعدنا الهرم الغذايئ يف بناء وصفة 

غذائية متنوعة وموزونة. 
انتبهوا!	عرضنا يف خلفية الهرم الغذايئ نشاطات جسامنية مختلفة. نتطرق يف البداية إىل الدرجات املختلفة 

يف الهرم الغذايئ وفيام بعد إىل النشاط الجسامين.  		

الرسمة و -7: التوصية للتغذية  − مجموعات الغذاء والكميات النسبية التي يجب استهالكها بحسب  توصيات 

وزارة الصحة اإلرسائيلية )2010(.
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أ. املاء
نجد املاء يف قاعدة الهرم. كام تذكرون، يف هذا الكتاب )صفحة 11(، شملنا يف تعريف الغذاء مواد غري عضوية 
ن األسايس يف الجسم وهو رضوري لألداء السليم. يخرس الجسم كميات  أيًضا من ضمنها املاء. املاء هو املكوِّ
مياه كثرية خالل اليوم، باألساس عرب الكليتني، وهكذا ُتفرز جميع املواد الزائدة والضارة من الجسم  عندما 
تكون مذابة يف املاء فقط. يخرس الجسم ماء عرب مسالك التنفس أيًضا وعرب الجلد من خالل العرق. تتم إعادة 

املاء إىل الجسم من خالل رُشب املاء والتوصية أن نرشب ماء وليس مرشوبات خفيفة ومحالة. 

نفكر عادًة أن	...
ممنوع رُشب املاء بعد أن نأكل فواكه. بالطبع، هذا غري صحيح! ال يوجد أي رضر إذا رشبنا ماء بعد 
تناول الفواكه، ألن الفاكهة ذاتها  تحتوي عىل كمية ماء كبرية. ال يؤدي رشب املاء إىل إسهال، ومن 
املهم دامئًا أن نرشب قبل وبعد تناول الطعام. ممنوع رشب املاء أثناء تناول الطعام. بالطبع، هذا غري 
صحيح! مسموح أن نرشب املاء قبل تناول الطعام، أثناء تناول الطعام وبعد تناوله. يف ظروف الطقس 

السائد يف بالدنا، من املطلوب تناول املاء مع الغذاء.  		

ب. مجموعة الحبوبيات )النجيليات(
بذور  محتوى  أرباع  ثالثة  حوايل  النشا  ل  يشكِّ املعقدة.  للكربوهيدرات  املهم  املصدر  هي  الحبوبيات 
الحبوبيات. تشمل هذه املجموعة ُمْنَتجات مصنوعة من بذور نباتات من عائلة الحبوبيات، مثل: القمح 
ل الحبوبيات أساًسا للتنوع الهائل للمواد الغذائية،  رة والشوفان. تشكِّ األرز، الشعري، سنبلة الثعلب، الذرُّ

مثل: املعكرونة، ُمَعّجنات مختلفة وحبوب الصباح.   	
تويص وزارة الصحة عىل استعامل مواد غذائية مصنوعة من حبوب كاملة بقدر اإلمكان. ملاذا؟ 		

تساعدنا معرفة مبنى بذور الحبوبيات عىل فهم هذه التوصية.  		
بذور الحبوبيات مبنية من ثالثة أقسام )الرسمة و - 8(: 

قرشة البذرة	(ألياف):	مصدر غني باأللياف الغذائية، الفيتامينات 	B3 ,B1,	املغنيسيوم، الفوسفور، الحديد  	.1
والخارصني.  

		(B3 ,B2 ,B1)	B	 الجزء يف البذرة الذي يتطور إىل نبات جديد. يحتوي عىل فيتامينات من مجموعة	الجنني: 	.2
وأمالح معدنية، مثل: املغنيسيوم، الحديد، الخارصني والربوتينات والقليل من الدهنيات. 	

اإلندوسبريم:	نسيج من مواد التخزين وهو يقع بالقرب من الجنني ويحتوي عىل نشا، بروتينات، قليل  	.3
البذرة. يف  اإلندوسبريم معظم  ل  يشكِّ املعدنية.  واألمالح  الفيتامينات  قليلة من  الدهنيات وكميات  من 
عملية معالجة الحبوبيات، ُيزيلون قرشة البذرة والجنني، لذا الحبوبيات التي متَّت معالجتها تحتوي عىل 
تكون  الغذائية  قيمتها  لذا  الثالثة،  األقسام  تحتوي عىل  فإنها  الكاملة،  الحبوبيات  أما  فقط،  إندوسبريم 

عالية.   			

	
قليل من املعلومات ...

نات املهمة جًدا يف تغذية اإلنسان؟ 	 ملاذا تعترب األلياف الغذائية من املكوِّ

األلياف الغذائية  هي مخلوط من متعددة السكريات النباتية، مثل: السيلولوز )الرسمة ب - 9( 
يه لجنني. يذوب قسم من األلياف يف املاء والقسم اآلخر ال يذوب يف املاء.  عىل  ومركَّب إضايف نسمِّ

الرغم من اإلنسان، ال يستطيع هضم األلياف، إال أن هناك توصية واسعة ملنظمة الصحة العاملية عىل 
استهالك مواد غذائية غنية باأللياف )الرسمة و - 9(، ألن أبحاًثا كثرية،  ُأثبتت مساهمتها  للصحة. 		

الرسمة و -8: مبنى بذرة نباتات من 
عائلة البقوليات

اندوسبريم

جنني

قرشة البذرة )ألياف(
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وظائف األلياف:
متتز األلياف الذائبة املاء وتنتفخ، ويف أعقاب ذلك، تؤدي إىل تباطؤ وترية تفريغ املعدة. لذا نشعر  	

بالشبع وتقلل من كمية استهالك الغذاء. 		
تؤدي األلياف الذائبة إىل تباطؤ يف وترية امتصاص الليبيدات والكربوهيدرات من الغذاء يف األمعاء  	
إىل تيار الدم. وهكذا ينخفض مستوى الليبيدات والكربوهيدرات يف الدم، مام يساهم يف تقليل 

اإلصابة يف تصلب الرشايني.  	
تزيد األلياف غري الذائبة من حجم الرباز، مام يؤدي ذلك إىل حركة عضالت األمعاء بشكل رسيع  	

ط انتقال الغذاء فيه.    وينشِّ
أن  والحقيقة  الظاهرة  هذه  الغليظة.  األمعاء  يف  ضارة  مواد  متتز  أن  الغذائية  األلياف  تستطيع  	
املواد  إىل  األمعاء  تعرض خاليا  تقصري زمن  تساهم يف  األمعاء،  نشاط  ترّسع  الذائبة  األلياف غري 

الضارة، وهذا ما يساهم عىل ما يبدو يف انخفاض اإلصابة برسطان األمعاء الغليظة.   
 

نفكر عادًة أن	...
الخبز البني الغامق هو خبز من قمح كامل. الحقيقة أن ذلك ليس صحيًحا دامًئا. يوجد صبغات طعام 
غامقة وإضافات قد تعطي للخبز منظرًا يجعلنا نفكر أن الخبز مصنوع من قمح كامل. يجب قراءة 
ماركة الغذاء والتأكد من أن الخبز مصنوع من قمح كامل. الخبز يؤدي إىل السمنة، لذا من األفضل 
أن نتنازل عنه. الحقيقة أن ذلك، ليس صحيًحا متاًما! الخبز مهم لنا كمصدر للكربوهيدرات املعقدة، 
وإذا كان الحديث يدور حول خبز من قمح كامل، فإنه يحتوي عىل ألياف غذائية أيًضا، لذا ال نتنازل 
عن الخبز. اليشء الذي ندهنه عليه هو اليشء الذي يؤدي عادًة إىل السمنة )والكميات!.....(. الخبز 
املحمر		يحتوي عىل سعرات حرارية أقل من الخبز العادي. 	الحقيقة أن ذلك، ليس صحيًحا! 	يف الخبز 
العادي ويف الخبز املحمر توجد نفس كمية  السعرات الحرارية. يف الخبز املحمر، يتبخر املاء ومن 

املعروف أن املاء ال توجد له أي قيمة يف السعرات الحرارية.  	

ج.	مجموعة الخرضوات والفواكه
َتْكُمن أهمية الخرضوات والفواكه بأنها تحتوي عىل فيتامينات كثرية، أمالح معدنية وألياف غذائية. كل نوع 
من أنواع الخرضوات والفواكه، غني بفيتامينات وبأمالح معدنية مختلفة، لذا نويص استهالك أنواع مختلفة 

منها. من املهم أن نأكل الفواكه والخرضوات مع قرشتها، ألن األلياف موجودة باألساس يف القرشة.  		

الرسمة و- 9: مواد غذائية غنية باأللياف الغذائية: قمح كامل،  فواكه طازجة ومجففة وخرضوات.
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أن  األبحاث  يف  تبنيَّ  والفواكه.  للخرضوات  أخرى  أهمية  هناك  لكن 
تكرارية  وبني  والخرضوات  بالفواكه  غنية  تغذية  بني  عالقة  هناك 
منخفضة يف ظهور أمراض يف األوعية الدموية، الرسطان وأمراض مزمنة 
علم  يعتمد عىل  ال  والخرضوات،  الفواكه  بني  التمييز  انتبهوا،  أخرى. 
النبات  الثمرة هو مصطلح من علم  التغذية.  النبات، بل عىل مجال 

يتطرق إىل القسم يف النبات الذي يحتوي عىل بذور.
 

مجال  من  بل  النبات،  علم  من  مصطلًحا  ليس  خرضوات  املصطلح 
التغذية. من ناحية علم النبات، قسم من الخرضوات هي مثار )بندورة، 
فلفل، خيار، أفوكادو(، والقسم اآلخر هو أوراق )خس، ملفوف(،  َنَورَة 

بني  البارز  الغذايئ  الفرق  وفجل(.  جزر  )شمندر،  ثخينة  أو جذور  )بطاطا(،  درنة   - ثخني  ساق  )قرنبيط(، 
الفواكه والخرضوات هو قيمة السعرات الحرارية. تحتوي الفواكه عىل كربوهيدرات بسيطة )أحادية السكر 
وثنائية السكر( أكرث من الخرضوات، لذا قيمة السعرات الحرارية يف الفواكه أكرث ونويص أن نستهلك منها 

كمية أقل. 

ملاذا نويص عىل تناول الخرضوات والفواكه كل يوم والرتكيز عىل تنوع األلوان؟ 		
تنبع األلوان املختلفة للفواكه والثامر من مركبات كيميائية مختلفة اسمها العام مركبات كيميائية نباتية  

)نعرف اليوم حوايل  25,000 مرّكب من هذا النوع(. إحدى الصفات املهمة لهذه املركبات أنها تعمل كمواد 
يها راديكاالت  املواد املضادة للتأكسد ُتبطل مفعول مواد مؤكسدة نسمِّ 	.)Antioxidants)	مضادة للتأكسد
حرة.  قد تؤذي الراديكاالت الحرة جدران األوعية الدموية والخاليا ذاتها مبا يف ذلك ال  DNA.	يعتقد العلامء 
أن املواد املضادة لألكسدة املوجودة يف النبات، تحمي املادة الوراثية  للنبات ذاته من مواد مؤكسدة َتْنُتج 
ب يزوِّد حامية مختلفة، فمن املهم أن نأكل فواكه وخرضوات  يف عمليات تحدث يف النبات. مبا أن كل مركَّ
بألوان مختلفة، مثاًل: تحتوي البندورة عىل الليكوفني وتحتوي البطاطا عىل الكاروتني. من الجدير باملعرفة أن 
أنواع مختلفة من الفيتامينات	(E ,C ,A)	   واألمالح املعدنية )سيلينيوم، نحاس، خارصني( املوجودة يف الفواكه 

والخرضوات تعمل كمضادات تأكسد.  			

نفكر عادًة أن	...
أن العصري الطازج صحي جًدا ومن األفضل اإلكثار منه.	الحقيقة أن ذلك ليس دقيًقا! عندما نعرص 
مثرة، تبقى األلياف املهمة للجسم يف ماكنة العصري والفيتامينات املوجودة يف الثمرة تتعرض إىل الهواء 
وقسم منها ُيهدم. ويبقى يف الكأس ماء حامض وسكر! أما عندما نأكل الثمرة الكاملة، فإننا نحصل عىل 

األلياف املهمة للجسم ونستوعب الفيتامينات واألمالح املعدنية أيًضا. 
مسموح أن نأكل مثاًرا دون تحديد. هذا االدعاء غري صحيح! تحتوي الفواكه عىل فيتامينات، أمالح 
معدنية، وألياف غذائية من املهم أن نستهلكها، لكن ليس بكرثة، ألن الفواكه تحتوي عىل كميات سكر 
عالية تساهم بشكل كبري يف كمية السعرات الحرارية. يكفي أن نأكل يف اليوم 3 حبات مثار )مبا يف ذلك 
فواكه حامضة(. الحمضيات هي املصدر الجيد لفيتامني	C.	الحقيقة أن ذلك ليس صحيًحا!	الكيوي هو 
الثمرة التي تحتوي عىل أعىل كمية فيتامني  C، حيث يصل تركيزه إىل 380 ملغم يف 100 غرام فاكهة،  

يف الفلفل األحمر 	175	ملغم ويف الربتقال 45	ملغم.

يفرحنا أن نعلمكم أن أطفال إرسائيل يحتلون األماكن األوىل يف العالَم، يف استهالك الفواكه والخرضوات.   
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د. مجموعة املواد الغذائية الغنية بالربوتينات
كام تعلَّمنا يف الفصل الثاين أن الربوتينات تقوم يف وظائف كثرية ومتنوعة يف جسم اإلنسان ويف كائنات حية 
بناء أساسية للربوتينات ومواد خام  الغذاء بحوامض أمينيه ُتستعمل كمواد  أخرى كثرية. تزوِّدنا بروتينات 

ملواد أخرى.  		
يف الهرم الغذايئ اإلرسائييل )الرسمة و - 7(، معظم مصادر الغذاء الغنية 
بالربوتينات من الحيوان، مثل: األسامك، الدجاج، الحبش، البقر، الحليب، 
األجبان والبيض. ومن نباتات قليلة، باألساس البقوليات، مثل: الفاصولياء، 
مصدرها  التي  الربوتينات  والبازيالء.  العدس  الحمص،  الفول،  الصويا، 
دنا بالحوامض األمينية الثامنية الرضورية، وليك نحصل  من الحيوان، تزوِّ
عىل  جميع الحوامض األمينية الثامنية الرضورية من النبات، يجب علينا 
أيًضا.  وبقوليات  تشمل حبوبيات  متنوعة  نباتية  غذائية  مواًدا  نأكل  أن 
دنا  تزوِّ التي  املأكوالت  بني  دمج  يوجد  التقليدية،  النباتية  املأكوالت  يف 
)بقوليات(  الحمص  مثل:  الثامنية،  الرضورية  األمينية  بالحوامض  مًعا 
العدس  أو  الفاصولياء  مع  )حبوبيات(  األرز  )حبوبيات(،  الطحينة  مع 
حبوبيات(.   - )قمح  الخبز  يف  بقوليات(   - )حمص  والفالفل  )بقوليات( 
التي ترافق الربوتينات  الغذاء  نات  تويص وزارة الصحة باالنتباه إىل مكوِّ
التي مصدرها من الحيوان، وهذا يعني أنها تحتوي عىل دهنيات تحتوي 
بروتينات مصدرها من  نتناول  لذا عندما  حوامض دهنية مشبعة.  عىل 
الحيوان، فإّننا نويص بتناول املواد الغذائية قليلة الدسم، مثل: األسامك، 
الدجاج )دون الجلد(، الحبش )الغني بالحديد نسبًيا(، رشائح بقر قليلة 
الدسم وُمْنَتجات حليب تحتوي حتى %5 دهنيات. يوجد أهمية كبرية 
مُلْنَتجات الحليب، ألنها تحتوي عىل مستوى عاٍل من الكالسيوم الرضوري 

للحفاظ عىل كثافة العظام. 

ه. مجموعة املواد الغذائية الغنية بالدهنيات	
النبات.  الحيوان والزيوت من  الدهنيات والكولسرتول من  الغذايئ تشمل  الهرم  الكلمة دهنيات يف سياق 
نستنتج من مكان هذه املواد يف الهرم الغذايئ أنه يجب أن ال ُنكرث من املواد الغذائية التي تنتمي لهذه 
املجموعة. عىل الرغم من ذلك، عندما نقوم بحمية قليلة الطاقة )حمية للتنحيف(، فإننا نويص تزويد الجسم 
بكمية دهنيات تساهم بنسبة %20 من استهالك السعرات الحرارية اليومية، لكن ليس أكرث من %30 منها. 
من بني املواد الغذائية املوجودة يف هذه املجموعة، نويص باألساس استهالك مواد غذائية تحتوي عىل نسبة 
مئوية عالية من الحوامض الدهنية غري املشبعة التي مصدرها من النبات، مثل: الجوز، الطحينة، األفوكادو، 
الزيتون، اللوز والفستق، وفقط كميات قليلة من املواد الغذائية التي تحتوي عىل نسبة مئوية عالية من 
الحوامض الدهنية املشبعة )التي مصدرها يف حاالت كثرية من الحيوان(، مثل: الزبدة، األجبان الدسمة وزبدة 
الكاكاو.   كام تعرفون املواد الغذائية التي مصدرها من الحيوان تحتوي عىل كولسرتول أيًضا. املواد الغنية 
البيض واألعضاء الداخلية، مثل: الكبد، الطحال والقلب. فكر املختصون يف مجال  بالكولسرتول هي صفار 
التغذية أن مصدر الكولسرتول هو التغذية، لذا أوصوا األشخاص الذين يعانون من مستوى كولسرتول عاٍل يف 
الدم أن يقللوا من استهالك مواد غذائية تحتوي عىل كولسرتول. نعرف اليوم 
أن حوايل %70 من الكولسرتول ُيْنَتج يف الكبد وفقط حوايل %30 مصدره من 
الغذاء. تخضع عمليتا إنتاج واستيعاب الكولسرتول لرقابة مدمجة. وهذا يعني 
عندما نزوِّد  الجسم بكولسرتول مصدره من الغذاء، فإنَّ الكبد يقلل من إنتاج 
الكولسرتول. ُوِجَد أن االمتناع عن الكولسرتول بشكل مطلق، يرض ويؤّدي إىل 
ارتفاع إنتاج الكولسرتول بشكل ذايت يف الجسم. بودنا أن نذكر أن هناك عاماًل 
وراثًيا يؤثر عىل إنتاج الكولسرتول يف الجسم. التوصية املقبولة اليوم هي أن 

احذر!    
    أنا ميلء	

  بالكولسرتول
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نشمل كميات معينة من الكولسرتول يف غذائنا. لكن تويص منظمة الصحة العاملية عىل االمتناع بقدر اإلمكان 
يها ترانس والذي سنتعلم عنه يف  من تناول الطعام الذي يحتوي عىل دهون صلبة بشكل جزيئ التي نسمِّ

القطعة اآلتية:  	

	
قليل من املعلومات...

الزبدة أم املرجرين؟ 	

عندما اكُتشفت العالقة بني خطر تصلب الرشايني وبني فائض الكولسرتول يف الدم )انظروا فيام بعد، 
صفحات 193 - 192(، فقد ُاعترب املرجرين بدياًل جيًدا للزبدة الغنية بالكولسرتول. الزبدة هي ُمْنَتج 
مصدره من الحيوان وقد تمَّ الحصول عليه، من خالل فصل الدهنيات عن الحليب. يف 100 غرام زبدة، 
يوجد 82 غرام دهنيات، منها 49 غرام حوامض دهنية مشبعة. تحتوي الزبدة عىل كولسرتول أيًضا. 
لكن للزبدة يوجد أفضليات، ألنها تحتوي عىل فيتامني A  َو β كاروتني بكميات كبرية، كام أنها تحتوي 
قبل  والفوسفور.  الحديد  البوتاسيوم،  الخارصني،  املغنيسيوم،  الكالسيوم،  مثل:  معدنية،  أمالح  عىل 
ر بديل للزبدة وهو املرجرين. إضافًة إىل كونها رخيصة، فقد اعُتربت حتى سنوات  حوايل 100 سنة، ُطوِّ
الثامنينيات من القرن ال 20 أنها أكرث صحية، ألنها من مصدر نبايت ال يحتوي عىل الكولسرتول. عند 
تحضري املرجرين، الزيت النبايت الذي هو عبارة عن سائل، مير بعملية كيميائية تزيد من درجة إشباع 
الحوامض الدهنية، وهكذا يتحول الزيت السائل إىل صلب. يف هذه العملية، َتْنُتج حوامض دهنية غري 
يها حوامض دهنية من نوع ترانس. بيَّنت األبحاث  موجودة تقريًبا يف غذاء ليس معالًجا والتي نسمِّ
التي أُجريت خالل ال 20 سنة األخرية أن حوامض دهنية من نوع ترانس تؤدي إىل أرضار وانسدادات 
يف األوعية الدموية أكرث من الحوامض الدهنية املشبعة والكولسرتول. يعتقد الباحثون أن الحوامض 
الدهنية ترانس تؤدي إىل أرضار صحية إضافية،مثل: الرسطان، السكري وحجارة يف كيس املرارة. لذا 
يويص مختصون يف التغذية استعامل الزبدة وليس املرجرين، لكن يجب استهالكها بكميات قليلة جًدا 

فقط، أو استعامل أنواع مرجرين فيها نسبة دهنيات ترانس قليلة. 

املزيد عن دهنيات ترانس...
من املهم أن نعرف أن حوامض دهنية من نوع ترانس موجودة أيًضا يف ُمْنَتجات أخرى معالجة، مثل: 
البوركس، الكعك الصناعي، أنواع شوكوالطة معينة، بوظة وتسايل أُِعدت من زيوت نباتية وقسم من 
النقارش املالحة. أحياًنا تظهر عىل ُرزم املواد الغذائية الحوامض الدهنية من نوع ترانس تحت عنوان 
"دهنيات صلبة بشكل جزيئ". تويص منظمة الصحة العاملية بتقليص استهالك الغذاء الذي يحتوي 

عىل حوامض دهنية ترانس.

و. مجموعة النقارش، الحلوى واملرشوبات املحالة 
يف رأس الهرم الغذايئ )الرسمة و - 7(، نجد النقارش، الحلوى واملرشوبات املحالة. التوصية أن نقلل ِبَقَدر 

اإلمكان من استهالك مواد غذائية من هذه املجموعة، لذا هذه املجموعة منفصلة عن جسم الهرم الغذايئ 
وهي محاطة بخط أحمر. هذه املواد الغذائية ليست رضورية لجسم اإلنسان وهي غنية بالدهنيات )عىل 
األغلب من نوع ترانس(، السكر وامللح. هذه املجموعة تشتمل أيًضا عىل جميع النقارش املالحة وُمْنَتجات 

أخرى، مثل: السكر، العسل، املرىب، الشوكوالطة، البفلة، البوظة، واملرشوبات الخفيفة امُلحاّلة بالسكر. 
االستهالك الكبري  مُلْنَتجات من هذه املجموعة، قد يؤدي إىل بدانة وإىل مشاكل ترافقها، مبا يف ذلك خطر 

اإلصابة بسكري من نوع 2، مشاكل يف األسنان وإصابة الكبد.    	
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من املؤسف أن نذكر أنه يف االستطالع الذي أجرته منظمة الصحة العاملية، يف سنوات ال 2000، عىل شباب يف 
35 دولة، ُوِجَد أن إرسائيل تحتل املكان األول يف العالَم يف استهالك املرشوبات امُلَحاّلة وتحتل مرتبة عالية يف 
استهالك الحلويات. تويص وزارة الصحة، التقليل من استهالك أمالح الصوديوم. معظمنا يستهلك كميات ملح 
أعىل من الكمية التي تحتاجها أجسامنا، وقد يؤّدي ذلك إىل ارتفاع ضغط الدم. معظم امللح الذي نحصل 
عليه يف الطعام، يصلنا من عمليات معالجة وحفظ أو كبهارات نضيفها إىل الطعام بحسب مذاقنا. تحتوي 

املواد الغذائية الطازجة والخام عىل كمية قليلة من امللح.  

قليل من املعلومات	...

وصفة غذائية )حمية(  يف دول بحر األبيض املتوسط

تعترب الوصفة الغذائية يف دول  بحر األبيض املتوسط من أحد امناط التغذية األكرث صحًة. هذه الوصفة 
غذائية  مبواد  نسبًيا  وفقرية  والخرضوات  الفواكه  البقوليات،  مثل:  نباتية،  نات  مبكوِّ غنية  الغذائية 
التأثري  ُأثبت  النبيذ األحمر. وقد  الزيتون وعىل  مصدرها من الحيوان. وهي تشتمل أيًضا عىل زيت 
اإليجايب لهذه الوصفة الغذائية عىل معدل الحياة وعىل منع أمراض القلب. ليك نطبق هذه التغذية 
الصحية،  يجب أن نأكل يف اليوم الواحد حوايل 900 غرام من الفواكه والخرضوات، لكن معظمنا ال 

يأكل ذلك .... 	

سؤال و -11 
اكتبوا قامئة يف جميع املواد الغذائية واملرشوبات التي تتناولونها خالل يوم واحد مبا يف ذلك  أ. 

الكميات.		
ب.	ارسموا هرًما غذائيًا فارًغا، ثم وزعوا املواد الغذائية التي تأكلونها عىل الدرجات املختلفة. 	

عند ِحساب املواد الغذائية اليومية، هل الكمية النسبية التي تأكلونها من أنواع املواد الغذائية  ج.	
يف كل درجة، يف الهرم الغذايئ، مناسبة للعرض النسبي لكل درجة؟   	

ذوها يف تغذيتكم، ليك تصبح تغذيتكم موزونة؟   ما هي التغيريات التي من األفضل أن تنفَّ د.	

توسع 

ماذا يختبئ بني الحروف الصغرية يف ماركة الغذاء؟ 	

بحسب قانون وصف املُْنتَجات الغذائية منذ سنة 1994 يف إرسائيل. كل ُمْنتَج غذايئ مرزوم، يجب أن 
يشمل عىل رزمتة ماركة تشكل بطاقة هوية املُْنتَج. من خالل هذه املاركة، يستطيع املستهلك املقارنة 

بني أنواع غذاء مختلفة.
 ماذا يجب أن تشمل ماركة الغذاء؟   			

اسم امُلْنَتج: مثاًل: حبوبيات الصباح.
وصف امُلْنَتج:		يف املثال يف الرسمة، ُفتات قمح كامل )مغلف بالعسل( مع إضافة جوز ولوز.  

نات  املكوِّ وكميات  )بالكيلوكالوري(  للُمْنَتج  الطاقة  قيمة  حول  لة  مفصَّ معلومات  الغذائية:	 القيمة 
نات  املختلفة، مثل: الربوتينات، الكربوهيدرات، الدهنيات، الدهنيات املشبعة، الصوديوم وأحياًنا مكوِّ
عىل  الغذائية  القيمة  تتطرق  ذلك.  وغري  املعدنية  األمالح  الفيتامينات،  الكولسرتول،  مثل:  إضافية، 
األغلب إىل وزن 100 غرام ُمْنَتج صلب أو 100 مليلرت ُمْنَتج سائل. يجب االنتباه أحياًنا إىل أنه يتم عرض 

القيمة الغذائية نسبًة لكرب الوجبة املقبولة )مثاًل: 30 غرام من حبوبيات الصباح(.
ن  املكوِّ للمحتويات )من  تنازيل  امُلْنَتج بحسب ترتيب  نات  ُتفصل جميع مكوِّ قامئة  الغذاء:	 نات  مكوِّ

ن الذي كميته يف 	امُلْنَتج منخفضة).	 الذي كميته يف 	امُلْنَتج عالية إىل املكوِّ
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نات، إذا كان ماء وبعد  ن األول يف قامئة املكوِّ مثال: إذا اشرتيتم عصري برتقال طبيعي، انتبهوا إىل املكوِّ
ن األول يف القامئة هو: عصري برتقال  ذلك سكر، فإنَّ العصري ليس طبيعًيا. يف العصري الطبيعي، املكوِّ
طبيعي. مثال آخر: إذا ظهر عىل ماركة "كفتة بقر" أواًل "بروتني من النبات" وبعد ذلك "لحمة بقر"، 

فيجب أن تعرفوا أن كفتة البقرة التي يف الرزمة تحتوي عىل بروتينات نباتية أكرث من لحمة البقر. 
نات الغذائية، مبا يف ذلك املوجودة بكميات  نات يف قامئة املكوِّ ل جميع املكوِّ يجب عىل امُلْنِتج أن ُيسجِّ

ضئيلة جًدا يف امُلْنَتج. 
املكونات املشار إليها بالحرف E وإىل جانبها عدد، هي مواد ُتضاف إىل الغذاء، مثل: مواد الطعم، مواد 

حافظة وأصباغ. 

رجيم"،   - "دايت  -خفيف"،  "اليت  السكر"،  "قليل  مثل:  مختلفة،  عبارات  الرزمة  تظهر عىل  أحياًنا 
"خايل" وما شابه. ما معنى هذه العبارات؟ فيام ييل قامئة قصرية تساعد عىل فهم معنى هذه العبارات: 

يحتوي عىل 40 كيلوكلوري يف 100 غم/ملل )إذا كان املرشوب ليس دايت/ قليل كلوري	 	
                                  من ُمْنَتجات الحليب، يجب أن يكون حتى 20 كيلوكلوري(.

قيمة الكلوري أقل ب  1/3 من قيمة الكلوري يف امُلْنَتج العادي املقابل.  	 اليت/ قليل/ خفيف 
حتى  2 غرام دهنيات يف 100 ملل. قليل الدهنيات  	

حتى 30 ملغم كولسرتول يف  100 غرام. قليل الكولسرتول  	
حتى 100ملغم صوديوم يف  100غرام. قليل الصويوم/ امللح  	

حتى 5 ملغم صوديوم يف  100غرام. دون صوديوم  	
ال يوجد سكر يف امُلْنَتج.  دون سكر  	

ناته الطبيعية قد تحتوي عىل سكر. لكن مكوِّ 	دون إضافة سكر	 	
ال يوجد دهنيات يف امُلْنَتج.  %0 دهنيات  	

أُخرج املكون أثناء عملية اإلنتاج، لكن قد تبقى فيه كمية معينة. “خايل “  	
ن ذاته  امُلْنَتج عىل مستخلص مادة طعم وليس بالرضورة املكوِّ 	 “بطعم..."  يحتوي  	

)"بطعم الشوكوالطة"(. 
امُلْنَتج  وبالعكس:  أيًضا  الدهنيات  قليل  امُلْنَتج  أن  يعني  ال  فهذا  سكر،  دون  ل  ُيسجَّ عندما  انتبهوا! 

ل عليه %0 دهنيات، قد يحتوي عىل كمية سكر عالية. املسجَّ

مساهمة النشاط الجسامين لحياة صحية	 و3.3 

تظهر توصيات وزارة الصحة اإلرسائيلية لنمط حياة صحي يف الهرم الغذايئ يف الرسمة و - 7، وهي تشمل 
املقصود  منتظم.  نشاط جسامين  توصيات ملامرسة  وأيًضا  الحكمية،  للتغذية  توصيات 
ليس  بذل جهد جسامين، بل القصد هو الحركة يف حياتنا اليومية، مثل: السري عىل األقدام 
وصعود الدرج بدل استعامل املصعد والسفر بالسيارة. ومن األفضل إضافة نشاطات، 
مثل: ركوب الدراجة الهوائية، السباحة، الركض وما شابه. يساهم النشاط الجسامين يف 
العضالت  ن مرونة املفاصل،  البدنية، يحسِّ اللياقة  ن  الطاقة، يحسِّ الحفاظ عىل موازنة 
ن تدفق الدم إىل  واألوتار، يصبح أداء القلب والرئتني أفضل، ينخفض ضغط الدم ويحسِّ
كل أعضاء الجسم مام يزيد من تزويد الخاليا باألكسجني. يؤثر النشاط الجسامين عىل 
"الحالة النفسية" أيًضا، من خالل ازدياد إفراز  املوصل العصبي )رسوتينني( الذي توجد 

له وظيفة مركزية يف اإلحساسات املتعلقة بالحالة النفسية.     
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سؤال و - 12:	
يف أحد معاهد اللياقة البدنية، يتمرن شباب وشابات. وقد أُعطيت لهم توصيات تغذية، من بينها 
بالربوتينات.  تناول وجبة غذائية غنية  التدريب بعدة ساعات، يجب  "قبل  أيًضا:  اآلتية  التوصية 
صحيح؟    	 هذه  هل  بروتينات".  من  مكوَّنة  غذائية  وجبة  تناول  باألساس  نويص  التدريب،  وبعد 

ابحثوا عن معلومات يف شبكة اإلنرتنيت وأجيبوا عن األسئلة اآلتية:		
ما هي الوجبة املوىص بتناولها قبل التدريب؟		 أ. 

	 ب.	هل من األفضل تناول طعام أثناء التدريب؟ 	
من أي مواد غذائية يجب أن تكون مكوَّنة الوجبة الغذائية بعد التدريب؟ 		 ج.	

نفكر عادًة أن ...
النشاط الجسامين، يجب أن يكون فيه جهد جسامين، متواصل عىل األقل ملدة 45 دقيقة، الحقيقة 
أن ذلك غري دقيق! تُشري األبحاث إىل أن النشاط الجسامين الذي فيه بذل جهد جسامين متوسط، أو 
مقسم من فرتتني إىل ثالث فرتات زمنية، كل منها 15 دقيقة، يؤدي هذا النشاط إىل فائدة صحية أيًضا. 

   
عند إجراء النشاط الجسامين، من املهم تحريك عدد كبري من عضالت الجسم.

رصاع ذهني 	

هل الغذاء العضوي صحي أكرث؟ 

عرضنا يف الفصل الثالث عدة فروق أساسية بني الزراعة الحديثة "العادية" وبني الزراعة العضوية. من 
املقبول أْن نُعرِّف الغذاء الذي مُنّي يف الزرعة العضوية عىل أنه "غذاء عضوي". )انتبهوا: يجب أن ال 
نتلخبط بني هذا املصطلح وبني املصطلح "مواد عضوية". الغذاء العضوي ينمو مثل الغذاء الذي ينمو 
يف زراعة "عادية" وهو يحتوي بالطبع عىل جميع مكوِّنات الغذاء(. يف سنة 2009، نرُش بحث كبري  يف 
بريطانيا وقد  أثار ضّجة بني الجمهور. يف هذا البحث، تمَّ استطالع نتائج عرشات األبحاث التي ُعرفت 
كأبحاث ذات مصداقية، وقد فَحصت هذه األبحاث محتوى مواد مختلفة، مثل: النيرتوجني، الفوسفور 
وغري ذلك يف غذاء مُنّي بطريقة عضوية باملقارنة مع غذاء مُنّي بطريقة عادية. استنتج الباحثون أنه ال 
يوجد فرق بني الطريقتني وخاصة يف القيمة الغذائية لألغذية التي مُنيت بالطريقتني املختلفتني. وقد 
كان استنتاجهم أنه ال يوجد سببًا الختيار غذاء عضوي عىل أساس القيمة الغذائية  املفضلة له. أثارت 
هذه األبحاث انتقادات كثرية عند مؤيدي التغذية العضوية الذين ادعوا أن هذا البحث مل يستطلع 
أبحاث أخرى فحصت محتوى مضادات التأكسد يف الغذاء العضوي باملقارنة مع محتواها يف الغذاء 
"العادي". وبحسب ادعاءاتهم أن هناك أبحاث تشري إىل أن الغذاء العضوي غني  مبضادات تأكسد  
بحوايل %25 أكرث من غذاء غري عضوي. وكان لهم إدعاء آخر، أن هذه األبحاث مل تتطرق إىل فحص 
املستهلكني.  ترض  والتي  العادية  الزراعة  يف  الزراعية  اآلفات  ملكافحة  ُتستعمل  كيميائية  مواد  بقايا 

استمر النقاش، وعىل ما يبدو أن هناك حاجة إىل أبحاث أخرى حيادية، ليك تحسم األمر.  

سؤال و - 13: 
ابحثوا عن معلومات يف شبكة اإلنرتنيت حول الغذاء العضوي. 	

ما هي مميزات الغذاء العضوي؟ أ. 
للداعمني الستهالك غذاء عضوي، وعىل األقل 3 تعليالت 	 ب. اعرضوا، عىل األقل، 3 تعليالت 

للذين ميتنعون عن استهالكه.
ما هو القصد "بأبحاث حيادية"؟		 ج. 
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سؤال و - 14: 	
أمامكم جدول و - 4، وهو يعرض قيم غذائية لطحني من قمح كامل )طحني كامل( ولطحني من 

قمح مرَّ بعملية معالجة )قمح أبيض(.   
جدول و - 4: قيم غذائية لطحني من قمح كامل	ولطحني من قمح مرَّ بعملية معالجة

القيمة الغذائية
طحني من قمح كامل

(100غرام	قمح كامل)

طحني من قمح مرَّ معالجة

(100	غرام	قمح أبيض)

313342سعرات حرارية )كيلو كلوري( 

كربوهيدرات )غرام(

				من ضمنها ألياف غذائية )غرام(
72.6

		12.2																		
72.5
2.4														

13.712بروتني )غرام(

دهنيات )عام( )غرام(

منها حوامض دهنية مشبعة  )غرام(

1.8
	0.32																		

1.5
	0.24														

3415كالسيوم  )ملغم(

34697فوسفور  )ملغم(

13825بوتاسيوم  )ملغم(

3.882.4حديد  )ملغم(

β51 كاروتني	(ميكروغرام)

0.440.11فيتامني	B1	(تيامني)	(ملغم)

لة تساهم يف قيمة الكلوري للطحني؟  أي مكوِّنات من بني املكوِّنات املفصَّ أ. 
ب.	ما هو سبب الفرق البارز يف محتوى األلياف الغذائية بني الطحني الكامل وبني الطحني املعالج؟

اذكروا 3 وظائف مهمة لأللياف يف جسم اإلنسان. 	 ج.	
هذا  هل  كولسرتول".  دون  "أحيانًا  ل  ُسجِّ أعاله،  الطحني  نوعِي  من  ُخبزت  خبز  أرغفة  عىل  د.	

التسجيل صحيح؟ علِّلوا.    
ملاذا محتوى الحوامض الدهنية املُشبَّعة يف الطحني الكامل أكرب من الطحني األبيض؟		 ه.	

يف األماكن التي فيها شتاء قاٍس وطويل، انتقل السكان إىل استعامل طحني أبيض )يُخزّن مدة  و.	
زمنية أطول( بدل طحني كامل. ما هو الخطر من هذا التغيري؟   

يحتوي الطحني املصنوع من قمح كامل عىل كمية β كاروتني أكرب 5 أضعاف من طحني مصنوع  ز.	
من قمح مرَّ بعملية معالجة؟ اذكروا 3 مصادر إضافية للكاروتني )استعينوا بامللحق(.

ارشحوا توصية وزارة الصحة، ملاذا يجب تفضيل ُمْنتَجات مصنوعة من طحني كامل؟ اعتمدوا  ز.	
عىل معطيات الجدول واذكروا، عىل األقل، 3 عوامل.   	

	سؤال و - 15: 
مكوِّنات الغذاء املختلفة مهمة لجسم اإلنسان لتزويده بالطاقة، لبناء أنسجة ولحدوث عمليات 
الحياة. ابنوا جدواًل يشمل مكوِّنات الغذاء املختلفة )مبا يف ذلك أمالح معدنية، فيتامينات وماء(، 

ثم اذكروا لكل واحد منها ألي الوظائف، التي فُصلت، يُستخدم؟ 		
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سؤال و - 16:	
فائدة وهو ضار  له  توجد  أيًضا)، ال    Junk Food 	 يه  نسمِّ (الذي  	 الرسيع  الغذاء  أن  عادًة  نفكر 
ثم  الرسيع،  الغذاء  اإلنرتنيت، مبا يف ذلك مواقع رشكات  ابحثوا عن معلومات يف شبكة  للصحة. 
اعرضوا تربيرًا يدعم املوقف الذي ذُكر يف بداية السؤال وتربيرًا ال يدعمه. استعملوا مثالني لكل 

موقف.   
	

سؤال و - 17:	
تعرض الرسمة و - 11 القيمة الغذائية لنوعني من البُشار.  

أي نوع تُفضلون؟ اذكروا 4 تعليالت عىل األقل. 

سؤال و - 18:	
أُجري فحص روتيني لسمري الذي ال يأكل ُمْنتَجات من الحيوانات بتاتًا )كام أنه ال يأكل ُمْنتَجات 

الحليب، البيض أو األسامك(. وقد ُوِجَدت يف دمه قيمة عالية للكولسرتول )أكرث من 300 ملغم يف 
كل 100 سنتمرت مكعب دم(. يف معظم الحاالت التي يكون فيها تركيز الكولسرتول يف الدم عاٍل، 
فإنَّ األطباء يوصون عىل تغيري التغذية. يف حالة سمري، أوصت الطبيبة عىل استخدام دواء يثبط 

ال الذي يشرتك يف بناء الكولسرتول يف الكبد. ارشحوا توصية الطبيبة.   )يعيق( اإلنزيم الفعَّ

الرسمة و - 11: ماركة القيمة الغذائية لكل نوع ُبشار.  
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مشاكل التغذية يف العالَم - الوفرة مقابل النقص	 و4. 
العاملية من سنة  العالَم أكرث من كل مرض. بحسب تقرير منظمة الصحة  التغذية غري املوزونة يف  ضحايا 
2009، اتضح أن ُثلث سكان العالَم )وأكرث من ذلك بقليل( يتغذى جيًدا، ُثلث سكان العالَم يعاين من سوء 

تغذية والثلث األخري يعاين من خطر املوت بسبب الجوع.     

يف هذا البند سوف نتوقف عىل العالقة بني تغذية غري موزونة وبني أمراض متعلقة بها.		

و1.4 سوء تغذية وجوع

ما هو سوء التغذية؟ 
هيا بنا نتعرف عىل آنا التي يبلغ عمرها ست سنوات. تعيش آنا مع أخوها، اختها ووالديها يف إحدى 
ضواحي نريويب يف كينيا. تعيش عائلة آنا تحت خط الفقر. والدا آنا ال يعمالن بشكل دائم ومعدل 
دخلهم السنوي حوايل 241 دوالر. هذا الدخل ال يكفي الحتياجاتهم األساسية. عىل الرغم من وجود 
غذاء متنوع يف األسواق، إال أن آنا تأكل، مرة واحدة يف اليوم، عصيدة طحني ذرة )إْن ُوِجَدت( وأحياًنا 
من  أقل  آنا  عند   BMI ال   قيمة  الحليب.  وُمْنَتجات  بيض  لحوم،  تقريًبا  تأكل  ال  وفواكه.  خرضوات 
القيمة السليمة.  إضافًة إىل النقص العام بالسعرات الحرارية )الكلوري(، فإنها تعاين أيًضا من نقص 
نات الغذاء وباألساس من نقص يف فيتامني A، حديد ويود )تعلَّمتم يف الفصل الثاين عن هذه  يف مكوِّ
نات للغذاء وعن أهميتها(. نتيجًة للنقص، تعاين آنا من الشعور بالجوع الدائم، من التعب، من  املكوِّ
الضعف، من تباطؤ يف النمو، من أمراض تلوث بتكرارية عالية، من ضعف بالدم، من مشاكل يف الرؤية 

وغري ذلك.     

الجسم بجميع  تزوِّد  لتغذية ال  نتيجًة  الذي يحدث  الصحي  الوضع  هو مصطلح عام يصف  التغذية	 سوء 
الهضم  أيًضا، مشاكل يف  تؤدي،  السليم. وقد  كافية ألدائه  بكميات غري  لكن  تزوِّده  أو  املطلوبة،  املكونات 

واالمتصاص إىل سوء تغذية. 

الجوع هو وضع ينبع من نقص مستمر يف الغذاء، حيث يحدث ذلك عندما ال تكفي كمية الغذاء بشكل عام 
نات الرضورية. يف املناطق التي يعاين فيها الناس من  د الطاقة املطلوبة واملكوِّ والربوتينات بشكل خاص أن تزوِّ

جوع مستمر )العالَم الثالث(، يوجد بالطبع أيًضا ظواهر سوء تغذية. 
عندما يكون نقص متطرف يف الغذاء، فإنَّ الخاليا تستغل كل مصدر طاقة ممكن. إذا مل تتوفر كربوهيدرات 

ودهنيات، فإنَّ اإلنزميات يف الخاليا تبدأ بتحليل الربوتينات. 
أنسجة  تناقص  بالجوع من  السن يف مناطق منكوبة  لنا من صور األطفال وكبار  املعروفة  النحافة  تحدث 
الدهنيات يف أجسامهم ومن تحلرُّل الربوتينات التي تبني خاليا العضالت وخاليا العظام. كام ذكرنا يف الفصل 
الثاين، ينتفخ البطن عند هؤالء األطفال يف   هذه املناطق، بسبب النقص املستمر يف بروتينات الدم الذي 

يؤدي إىل تراكم سوائل يف فراغ البطن. 
يؤدي النقص املستمر يف الغذاء إىل ضعف، فقدان الحيوية وإلحاق األرضار يف جهاز املناعة الذي يؤدي يف 

حاالت كثرية إىل أمراض تلوثية. وقد ينتهي هذا الوضع باملوت.      		
	

أمراض بسبب النقص:
 انظروا جداول الفيتامينات 

واألمالح املعدنية يف 
الصفحات 203-200

للمزيد عن
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حقائق صعبة حول سوء التغذية يف عاَلم املجاعة:
ميوت يف كل يوم  18,000 طفل بسبب املجاعة.   	

يف كل سنة، ميوت يف العالَم حوايل 6 ماليني طفل تبلغ أعامرهم أقل من 5 سنوات بسبب مشاكل متعلقة   	
بسوء التغذية والجوع. 	

1 من بني  6 أطفال يولدون يف العالَم  الثالث بوزن والدة منخفض بسبب سوء تغذية عند األم أثناء  	
الحمل. وزن والدة منخفض هو عامل خطري يؤدي إىل املوت حتى سن سنة، صحة فيها خلل، فقدان 

البرص، مشاكل يف التطور ومشاكل يف التعلرُّم. 
يعاين 1 من  كل 4 أطفال يف العالَم من سوء تغذية وجوع:  %70 منهم يف آسيا، ،  %26 منهم يف إفريقيا  	

َو %4 يف أمريكا الالتينية ويف جزر الكريبيي. 	
%57	من مجمل الوفيات يف إفريقيا من مرض املالريا بسبب سوء التغذية التي تؤدي إىل إضعاف جهاز  	

املناعة.  	

من  كبري  عدد  عند  الغذاء  يف  النقص  هذا  الشعبي.  الجوع  السكان خطر  يهدد  العالَم،  يف  معينة  دول  يف 
السكان، قد يؤدي إىل املوت من الجوع، أو نتيجًة ألوباء تنترش برسعة بسب انخفاض أداء جهاز املناعة.   
ميكن أن يحدث الجوع الشعبي بسبب كوارث طبيعية، مثل: القحط أو الجراد، أو بسبب الحروب. إضافًة إىل 
سوء التغذية  الذي ينبع من النقص يف الطاقة، فإنَّ مجموعات سكانية كثرية يف العالَم تعاين من نقص مستمر 
يف الفيتامينات واألمالح املعدنية نتيجًة لتغذية فقرية يف الفواكه والخرضوات عىل سبيل املثال.  نالحظ يف 

حاالت كثرية أن سوء التغذية، الجوع والنقص يف الفيتامينات واألمالح املعدنية تكون مرتابطة ببعضها.   	

توسع 

هل يوجد غذاء كاٍف يف العالَم؟

يف القرن التاسع عرش، توقع توماس مالتوس	(Thomas Malthus( (رجل اقتصاد وتضاريس انجليزي(   
حدوث "مصيبة يف التغذية" يف القرن العرشين. وذلك يف أعقاب، نقص يف التوازن بني ازدياد تعداد 

سكان العالَم وبني التطور البطيء يف وسائل اإلنتاج التي تزوِّدنا يف الغذاء. 
بعد مرور سنوات كثرية، يف سنة 1968، يف أعقاب موت آالف الناس من الجوع يف الهند، فقد توقع 
عالِم األحياء فول اريليخ	(Paul Ehrlich 		1854—1915( يف كتابه "قنبلة تعداد السكان" أنه خالل عدة 
سنوات، يؤدي ازدياد تعداد سكان العالَم إىل القضاء عىل املوارد املحدودة وإىل موت ماليني الناس يف 

العالَم بسبب الجوع.  			
لقد أخطأ اثناهام، ألن مالتوس مل ينجح يف تنبؤ التطور العلمي التكنولوجي الذي بدأ يف القرن ال 20 

وأدى إىل "الثورة الخرضاء" التي أدت إىل ارتفاع قدرة اإلنتاج الزراعي.
	ومل ينجح ارليخ يف تنبؤ انتشار هذه الثورة إىل قسم من  الدول النامية وخاصًة إىل الهند. 

اليوم، معظم مشاكل سوء التغذية والجوع الشعبي، ال ينبع من نقص قدرة املجتمع اإلنساين أن ُيْنِتج 
كميات الغذاء املطلوبة، بل من مشاكل اجتامعية وسياسية يف أعقابها ال يصل الغذاء إىل املحتاجني له.

يعيش معظم الذين يعانون من سوء التغذية ومن الخطر بالجوع يف إفريقيا ويف جنوب آسيا.      	

	
من املقبول أن نربط سوء التغذية بالجوع والنقص، لكن من املهم أن تعرفوا أيًضا أنه عندما  يكون غذاء 

بوفرة، قد تكون حاالت فيها سوء تغذية.   	

علم البيئة:
 الثورة الخرضاء.

عالقة مبوضوع	
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حالة أخرى لسوء التغذية:	سناء عمرها 25 سنة وهي تعمل يف رشكة للتكنولوجيا العليا، وقد اشتكت 
من تعب وضعف. عملت سناء ساعات كثرية وقد كانت يف ضغط عمل كبري جًدا ملدة أشهرة عديدة،  
ت يف هذه الفرتة عىل غذاء رسيع فقط )مثل: البيتسا والفالفل(، حلوى ونقارش مالحة. مل  وقد تغذَّ
يشتمل غذائها عىل خرضوات وفواكه تقريًبا. أدت هذه التغذية إىل ارتفاع قليل بالوزن، لكن تبنيَّ 
 C يف فحوصات الدم أنها تعاين من ضعف دم )آنيميا( ومن نقص يف الفيتامينات )باألساس فيتامني

وفيتامينات من مجموعة B( وحديد، وقد ُعرِّف وضعها كسوء تغذية.    		
	

نات الغذاء الرضورية   َتْحُدث حاالت سوء تغذية يف العالَم الغريب "الشبعان" عندما ال نستهلك جميع مكوِّ
بكميات كافية. يف حاالت كثرية يكون النقص يف مكون غذايئ واحد، وقد يؤثر هذا النقص عىل أداء الجسم 
بشكل حرج. من بني هذه الحاالت، نعرف عن أمراض نقص يف فيتامينات أو أمالح معدنية معينة. التغذية 
الفواكه والخرضوات، قد تؤدي إىل أمراض  التي تعتمد عىل غذاء رسيع ونقارش وعىل استهالك قليل من 
نقص مختلفة )انظروا جدول الفيتامينات يف امللحق(. يف هذا السياق، من املهم أن نتذكر األطفال الذين 
ترضر تطورهم يف أعقاب نقص يف فتامني B1 ، ألن هؤالء األطفال تغذوا فقط عىل  غذاء نبايت بديل للحليب 
)صفحة 33(. أحياًنا يظهر سوء تغذية يف مجتمع فيه وفرة غذائية بسبب معتقدات متعلقة بالتغذية، وقد 
تؤدي هذه املعتقدات إىل االمتناع عن استهالك مواد غذائية مختلفة. مثاًل: ميتنع النباتيون والطبيعيون، كام 
هو معروف، عن مواد غذائية مصدرها من الحيوانات، لذا فهم معرضون لنقص يف فيتامينات من مجموعة 
B، فيتامني  D  وأمالح معدنية، مثل: الحديد، الكالسيوم والخارصني، ويف حاالت معينة معرضون  إىل نقص 
بحوامض أمينية رضورية. ميكن أن مننع هذه املشاكل من خالل التوعية لنقص مكونات غذائية يف الغذاء 
تنويع  من خالل  للجسم،  الغذائية  االحتياجات  تلبي جميع  غذائية  مواد  تناول  الرتكيز عىل  يجب  النبايت. 
نات غذائية رضورية. يوجد حاالت لسوء تغذية يكون  الربوتينات واختيار مواد غذائية غنية مبكوِّ مصادر 
ن الغذايئ من  النقص يف مكوِّن غذاء معني غري نابع من نقصه يف الغذاء، بل بسبب خلل يف امتصاص املكوِّ
األمعاء إىل الدم أو من الدم إىل الخاليا. يف هذا السياق، من املهم أن نذكر أن االستهالك الزائد للمرشوبات 
الغازية الخفيفة، الغنية يف الفوسفور، يؤدي إىل خلل يف التوازن بني تركيز الفوسفور والكالسيوم يف الدم. 
ميكن الحصول عىل توازن من جديد، من خالل تحليل نسيج العظام وإطالق كالسيوم إىل الدم، لكن تؤدي 

هذه الظاهرة إىل تناقص العظام )اوستوبوروزيس - هشاشة العظام(.    

سؤال و -19: 
لخصوا أوجه الشبه واالختالف بني سوء التغذية يف عالَم املجاعة وبني سوء التغذية يف العالَم 

الغريب.  
و2.4 البدانة  — وباء القرن ال 21

يف فيلم			“Super Size Me“،  َوّثَق املخرج مورجان سربلوق	(Morgan Spurlock)	ما يحدث لشخص 
قرر أن يأكل خالل شهر كامل غذاء رسيع فقط. يصف الفيلم، كيف تدهورت صحته يف أعقاب تغذية 
اعتمدت عىل ُمْنَتجات رشكة تغذية رسيعة، حيث شملت همبورغر، بطاطا وكوال. رافق التجربة 3 
أطباء ومختصة يف التغذية، وقد تنبئوا لسربلوق أرضارًا صحيه خفيفة. النتائج الصعبة للتجربة فاجئتهم 
بشكل كبري: اتضح خالل الشهر أن وزنه ارتفع حوايل 21 كغم )!(، وارتفع مستوى الكولسرتول يف دمه 
ر ظواهر إدمان ومعاناة من آالم يف الرأس، من تقيوء ومن ضعف  بشكل ملحوظ، ُأصيب كبده وقد طوَّ

جنيس.
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يواجه السكان يف عالَم املجاعة النقص املستمر يف الغذاء والوفيات النابعة من سوء التغذية، أما يف العامل 
الغريب، يواجه السكان  مشاكل البدانة واملوت من أمراض نابعة من منط حياة يتميز بتغذية فيها فائض يف 

نات الرضورية ونقص يف النشاط الجسامين.  السعرات الحرارية ونقص يف املكوِّ
استعامل غذاء معالج يشكل حاًل غذائًيا رسيًعا  الغريب، يشجع عىل  العالَم  الذي مييِّز  املكثف  الحياة  منط 
ومليئة  كثرية  مقلية  بطاطا  الهمبورغر،  "املسيطرة" هي طبقتني من  الرسيعة  الغذائية  الوجبة   ومتوافرًا.  
بالزيت وكأس كبري من الكوال، ُتستهلك هذه الوجبة الغذائية يف بنكوك، موسكو، بيجني، طوكيو وباريس. 
ى أيًضا "استعامر - الكوكا( التي  بحسب رأي علامء كثريون، البدانة الزائدة هي ناتج مرافق للعوملة )املسمَّ

أنتجت ُبْنية تحتية عاملية لثقافة الغذاء الرسيع. 

سؤال و - 20:	
ات يف معدل االستهالك اليومي للفرد، للطاقة يف الغذاء،يف العالَم طيلة  تعرض الرسمة و - 12 التغريرُّ

سنوات عديدة.  	
كيف يبدو، بحسب رأيكم، الرسم البياين، لو أضفنا منحنيني: األول يصف استهالك معدل الطاقة 
للفرد الواحد يف أوروبا أو الواليات املتحدة، والثاين يصف استهالك معدل الطاقة للفرد الواحد يف 

أفريقيا؟ 		

إحدى نتائج منط الحياة الحديثة هي االزدياد املستمر بالنسبة املئوية لكبار السن واألطفال الذين يعانون 
من وزن زائد بدرجات مختلفة. تضاعفت النسبة املئوية لألشخاص الذين يعانون من وزن زائد منذ سنة 
1980 حتى منتصف السنوات العرشة األوىل من القرن ال 21. بحسب منظمة الصحىة العاملية، حوَّلت هذه 

املعطيات البدانة إىل وباء.  

الرسمة و - 12: معدل عاملي الستهالك الطاقة يف الغذاء للفرد لليوم طيلة السنوات.

الزمن )بالسنوت(

د(
فر

 لل
وم

للي
(  

ري
لو

وك
كيل

2750

2700

2650

2600

2550

2500

2450

2400
1970 	1975 	1980 	1985 	1990 	1995 	2000



الفصل السادس: التغذية وصحة اإلنسان 191

ما هي البدانة؟
البدانة  هي إضافة وزن أعىل من املجال املناسب للجنس، العمر ومبنى الجسم، 
وهي تنبع من تخزين دهنيات يف الجسم. تحدث البدانة بسبب استهالك زائد 
للغذاء وبسبب موازنة طاقة موجبة طيلة وقت معني. عىل الرغم من ذلك، من 
املهم أن نذكر أن  تخزين الدهنيات هو طبيعي ورضوري، إذا كان غري مبالغ 
فيه. يف فرتات سابقة يف عملية النشوء واالرتقاء، مل تتوفر  املواد الغذائية  بشكل 
م ومتواصل كل الوقت لكائنات الحية، لذا ساعدت قدرة تخزين الطاقة يف  منظَّ
األنسجة الدهنية عىل بقاء هذه الكائنات الحية. أما اليوم يف املجتمع الغريب، 
ليس رضورًيا  الجسامين  والنشاط  لحظة  كل  ويف  مكان  كل  متوافر يف  الغذاء 

ل مشكلة وليس أفضلية.   للبقاء، فإن تخزين الدهنيات يشكِّ

نات الغذاء التي ليست ليبيدات، ميكن أن تخّزَّن كدهنيات. عندما يكون فائض غذاء يف الجسم،  وأيًضا مكوِّ
الكبد والعضالت. مبا  فإنَّ فائض الجلوكوز الذي ال ُيستهلك مبارشًة يف الخاليا، يخزَّن كجليكوجني يف خاليا 
مثل:  الغذاء،  تحليل  نواتج  فائض  فإنَّ  غرام(،   500 حوايل  )حتى  محدودة  الجليكوجني  تخزين  قدرة  أن 
الجلوكوز والحوامض األمينية، يتحول يف الكبد بوساطة اإلنسولني إىل حوامض دهنية، ويف مرحلة متأخرة إىل 

تريجلتسرييدات ُتخزن يف خاليا دهنيات يف أنسجة الجسم املختلفة.   	

مدى البدانة متعلق بعوامل كثرية، قسم منها وراثية وفسيولوجية وهي ال تخضع لسيطرتنا، مثل: الجنس، 
النشاط  مستوى  مثل:  لسيطرتنا،  تخضع  بيئية   - سلوكية  منها  وقسم  األساسية،  األيضية  العمليات  ووترية 

الجسامين وعادات تناول الطعام. 
إضافة إىل فائض السعرات الحرارية يف الغذاء، قد يساهم يف البدانة منط حياة ال ُيلزمنا يف نشاط جسامين 

كبري،  وثقافة الرتفيه التي نستغلها يف حاالت كثرية أمام مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب. 

قليل من املعلومات	...

قليل من األعداد عن البدانة  

يف العالَم كله، يوجد أكرث من مليارد نسمة من كبار السن الذين يعانون من وزن زائد			(BMI	أكرب من 
25)، حوايل 300 مليون منهم يعانون من وزن  زائد متطرف )BMI أكرب من 30(.

جدول و- 5: النسبة املئوية لكبار السن الذين يعانون من وزن زائد متطرف	(BMI أكرب من  30)	يف 
دول مختلفة يف العالَم*

الدولة
النسبة املئوية لذو

BMI	أكرب من	30
الدولة

النسبة املئوية لذو

BMI	أكرب من	30

15.2تركيا33.3أمريكا

13.6إرسائيل30.0املكسيك	

13.6املانيا24.5انكلرتا

9.9إيطاليا	21.7اسرتاليا

8.1سويرسا18.1اليونان

3.8كوريا18.8هنغاريا

3.4اليابان15.9كندا

*	بحسب تقرير منظمة التعاون والتطور االقتصادي	(OECD( يف نهاية السنوات العرشة األوىل من القرن ال  21.
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يوجد قلق خاص من ارتفاع نسبة األطفال الذين يعانون من وزن زائد. تشري معطيات منظمة الصحة 
العاملية أنه يف سنة 2008، كان يف العالَم أكرث من 22 مليون طفل يعانون من وزن زائد. كام تشري 
األبحاث أن هناك خطرًا كبريًا أن يبقى هؤالء األطفال سمنيون بسن كبري أيًضا. من الجدير باملعرفة أنه 
يف الصني التي مل يكن فيها الوزن الزائد شائًعا، ترتفع برسعة تكرارية األطفال )7 - 18( الذين يعانون 
إىل 2000 مبقدار 28 ضعًفا! ويف  السنوات 1985  بني  الزائد  الوزن  تكرارية  ارتفعت  زائد.  وزن  من 
إرسائيل أيًضا، ُيثري وضع البدانة عند األطفال قلًقا. يقدر مختصون أن حوايل %15 - %20 من األطفال 

حتى سن 18 سنة يعانون من وزن زائد متطرف.     	

و3.4 األخطار الكامنة يف الوزن الزائد

الوزن الزائد له انعكاسات صحية واجتامعية أيًضا. تؤدي االنعكاسات الصحية للسمنة إىل انخفاض جودة 
الحياة وإىل املوت املبكر. يشكل الوزن الزائد والبدانة عاماًل خطرًا لإلصابة بأمراض مزمنة، مثل: السكري من  
نوع 2، أمراض القلب واألوعية الدموية،  ضغط دم عاٍل وجلطة يف املخ، وأيًضا أنواع معينة من الرسطان 

)مثل: الثدي، األمعاء الغليظة، الربوستاتة  وغري ذلك(.    
بوّدنا أن نشري إىل أن قساًم من املشاكل التي تنبع من البدانة هي عكسية وميكن حلها مبساعدة تقليل الوزن 

واالنتقال إىل منط حياة صحي.  	

أمراض أوعية الدم والقلب
أمراض األوعية الدموية والقلب هي مشكلة صحية خطرية يف جميع أنحاء العالَم، باألساس يف دول الغرب 
املتطورة. تؤدي هذه املشاكل يف إرسائيل إىل %30 من الوفيات العامة )للمقارنة، تؤدي حوادث الطرق إىل 
%1.5 من الوفيات العامة(. املسبب األسايس ملعظم أمراض األوعية الدموية والقلب هو تصلب الرشايني. 
يف تصلب الرشايني، َتْنُتج ترسبات دهنية عىل الجدار الداخيل للرشايني، ونتيجة لذلك يصغر ُقطر الرشايني 
من  عال  مستوى  أن  ُوِجَد   .)13  - و  الرسمة  )انظروا  للعضو  يزوِّدها  التي  الدم  كمية  أيًضا  معه  وتصغر 
الكولسرتول وكمية كبرية من الحوامض الدهنية املشبعة، قد يؤدي إىل إنتاج ترسبات عىل جدار الرشايني. 

ميكن أن يحدث تصلب الرشايني يف كل رشيان يف الجسم. 

يف أعقاب الرواسب، تفقد الرشايني من مرونتها، وهي ال تستطيع أن تتوسع كام يجب كرد فعل لتدفق الدم 
من القلب. يف أعقاب ذلك، يترضر تزود الدم إىل الخاليا، ويترضر األداء السليم يف الجسم كله. تصلب الرشايني 

هو أحد أسباب حدوث ضغط الدم الزائد.

بيولوجيا اإلنسان: 
جهاز النقل.

عالقة مبوضوع

الرسمة و - 13: تدفق الدم يف رشيان عادي ويف رشيان ضيق يف أعقاب  تكوين رواسب.

راسب

رشيان عادي

رشيان ضيق
جدار الرشيان

تدفق دم غري سليم

تدفق دم سليم
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السن.  يف  الهرم  عملية  من  جزًءا  ليست  وهي  كثريون،  يعتقد  كام  طبيعية،  عملية  ليس  الرشايني  تصلب 
مجموعات سكانية يف العالَم، ال تصاب بهذا املرض إذا مل تتبنى نهج حياة غريب. 

أُجريت أبحاث واسعة طيلة سنوات كثرية، وقد وجدوا مسببات أمراض األوعية الدموية والقلب: مستوى 
يف  عاٍل  مستوى  املشبعة،  الدهنية  الحوامض  يف  عاٍل  مستوى  عاٍل،  دم  ضغط  الدم،  يف  عاٍل  كولسرتول 
الهوموتسيستئني )نوع من أنواع الحوامض األمينية(، التدخني والسكري. وقد ُوِجَدت مسببات أمراض ثانوية، 

مثل: نقص دائم يف النشاط الجسامين ومميزات شخصية معينة.  	

من املهم أن نذكر أنه من سنوات التسعينيات للقرن ال   20، يوجد انخفاض بنسبة املصابني بتصلب الرشايني 
يف العالَم الغريب ويف إرسائيل أيًضا. يعود السبب األسايس لالنخفاض إىل زيادة الوعي ملسببات املرض الخطرية. 		

قليل من املعلومات...

"الكولسرتول اليسء"، الكولسرتول الجيد  وتصلب الرشايني  

ُينقل وكيف يصل  الكولسرتول وتصلب الرشايني، يجب علينا أن نفهم، كيف  العالقة بني  ليك نفهم 
الكولسرتول إىل جميع خاليا الجسم، عىل الرغم من أنه مادة دهنية ال تذوب يف الدم؟ ُينقل الكولسرتول 

يها ليبوبروتينات.  يف الدم بوساطة ناقالت خاصة مبنية من جزيئات بروتني ودهنيات نسمِّ
يوجد نوعان من ناقالت الكولسرتول يف الدم وهي تختلف عن بعضها يف تأثريها عىل تطور تصلب 

الرشايني:  
LDL	—	الناقل األسايس للكولسرتول يف الدم. يوجد له ميل كبري أن يرسب عىل جدار الرشايني وأن 

ى باللغة الشعبية "كولسرتول يسء".  	 يؤدي إىل تصلب الرشايني )انظروا الرسمة و - 13(، لذا ُيسمَّ
HDL	—	ناقل يستطيع مدورة الكولسرتول يف الكبد. بيَّنت األبحاث أن هذا الناقل قادر عىل االرتباط 
بالكولسرتول الذي رسب يف الرشايني وإبعاده. لذا من املهم أن يكون مستوى عاٍل منه يف الدم، ليك 
يحمينا من تصلب الرشايني. واضح اآلن، ملاذا يسمون هذا الناقل باللغة الشعبية "كولسرتول جيد"؟  
بيَّنت األبحاث أن الحوامض الدهنية املشبعة التي يبني منها الجسم الكولسرتول، هي املسبب األسايس 
لرفع مستوى ال LDL  يف الدم. لذا نويص باالمتناع من تناول مواد غذائية غنيىة بالحوامض الدهنية 
املشبعة التي مصدرها عىل األغلب من الحيوان. مستوى الكولسرتول يف الجسم متعلق أيًضا بعوامل 

وراثية تؤثر عىل مستوى إنتاج الكولسرتول يف الجسم وعىل مستوى ناقالت الكولسرتول.  

	

سكري من نوع  2 
يف العرشات السنوات األخرية، ومع االرتفاع املستمر يف نسبة الناس الذين يعانون من الوزن الزائد، ترتفع 
يف جميع أنحاء العالَم تكرارية مرض السكري من نوع 2. يظهر هذا املرض عادًة عند كبار السن، لكن يف 

السنوات األخرية، بدأت ترتفع تكرارية هذا املرض عند األطفال واملراهقني بشكل مقلق.
السكري هو مرض ناجم عن مستوى عاٍل من السكر يف الدم. وهذا عكس السكري من نوع 1، الذي ُتصاب 
فيه خاليا   β   يف البنكرياس الذي ال ُيْنِتج اإلنسولني. أما يف مرض السكري من نوع 2، عىل الرغم من أن 
ُيْنِتج اإلنسولني، إال أن اإلنسولني غري ناجع بسبب رد الفعل املنخفض لخاليا الهدف لإلنسولني	 البنكرياس 

)باألساس خاليا العضالت، خاليا الدهنيات والكبد(. 		
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يؤدي عدم استيعاب الجلوكوز يف الخاليا إىل ارتفاع تركيزه يف الدم. يؤدي الرتكيز العايل للجلوكوز يف الدم إىل 
إفراز كمية إنسولني إضافية، وهكذا يصبح مستوى اإلنسولني يف الدم عاٍل. ويؤدي فائض اإلنسلوين يف الدم يف 
يها مقاومة اإلنسولني: ال تستجيب الخاليا لوجود اإلنسولني، نتيجًة لذلك ال يدخل  نهاية األمر إىل ظاهرة نسمِّ

الجلوكوز الخاليا وقد يصل الوضع إىل "تجويع الخاليا".
السكري من نوع 2، هو مرض يتطور بشكل تدريحي. ُأثبت أنه إضافًة إىل امليل الورايث، فإن التغذية التي  
تعتمد عىل غذاء معالج، كميات قليلة من األلياف، فائض سكريات والنقص يف النشاط الجسدي - جميعها 

تؤدي إىل السمنة وقد تؤدي إىل ارتفاع احتامل اإلصابة مبرض السكري من نوع 2.
 تؤدي التغذية السليمة والنشاط الجسامين إىل تثبيط تطور املرض ومنع استعامل األدوية. بودنا أن نشري  
 .... انخفاض عدد خاليا  نهاية األمر إىل  الذي يستمر وقًتا طوياًل، قد يؤدي يف  السكري من نوع 2  أّن  إىل 
يف البنكرياس بسبب نشاطها املتزايد إلفراز اإلنسولني، حيث يؤدي هذا االنخفاض إىل وضع " يشبه مرض 

السكري من نوع 1" وإىل إضافة إنسولني خارجي.  	

سؤال و - 21:	
ارشحوا العالقة:

بني التغذية الغنية بالدهنيات وبني أمراض األوعية الدموية.  أ. 
ب.	بني التغذية الغنية	بالسكريات وبني السكري من نوع 2. 	

توسع 

مميزات التغذية وطريقة حياة اإلنسان يف فرتات قدمية	ويف يومنا هذا	

ات التغذية التي بدأت يف األجيال األخرية يف العالَم الغريب هي كبرية  تغريرُّ
ورسيعة لدرجة أن أجسامنا غري مناسبة لها. يعتقد علامء أن معظم األمراض 

املزمنة اليوم التي تؤدي إىل حوايل %75 من الوفيات، سببها نهج حياة اإلنسان 
الحديث. الشحنة الوراثية عند اإلنسان غري مناسبة للبيئة املحيطة الحياتية يف 

العالَم الغريب الذي يتميز بكرثة الغذاء املتوافر، بل مناسبة لبيئة محيطة حياتية، 
ال يتوافر فيها الغذاء وتوجد رضورة للنشاط الجسامين للحصول عليه. 

ميكن أن نتعلم عن أهمية املميزات الوراثية لبقاء الجنس البرشي من مميزات 
التغذية ومن أسلوب حياة الهومو - سبيانس، اإلنسان الحكيم، الذي ظهر 

بحسب املصادر املختلفة قبل حوايل 50 - 200 ألف سنة، والذي اعتمد عىل 
تغذية الصياد - املقتطف.   

	كام ميكن أن نتعلم من مكتشفات علم اآلثار ومن بحث حضارات ما زالت تعيش بأسلوب حياة معني 
منذ عرشات آالف السنني عن مميزات تغذية الصياد - املقتطف ونهج حياة اإلنسان:  

	تتميز تغذية الصياد - املقتطف ونهج الحياة باستيعاب غذاء ذا  مستوى طاقة منخفض وباستغالل  		 	
طاقة عاٍل، وقد شمل حوايل 3-5 ساعات نشاط جسامين يف اليوم، مثل: امليش، الحفر أو التقطيع  

بالبلطة. 		
الصياد - املقتطف أكل الحيوانات الربية التي اصطادها، حيث تختلف جودة هذا اللحم بشكل 	
                  جذري عن جودة اللحم املوجود اليوم يف األسواق والذي مصدره من حيوانات يعتني
                   بها اإلنسان. يحتوي لحم الحيوانات الربية عىل كميات قليلة من الحوامض الدهنية

                    املشبعة وعىل كميات كبرية من الحوامض الدهنية غري املشبعة. إضافًة إىل ذلك، 
                    يحتوي لحم الحيوانات الربية عىل كمية كبرية )حوايل %4( من الحوامض الدهنية
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      الرضورية من نوع أومجا 3 التي تحمينا من تصلب الرشايني ومن أمراض رسطان وغري ذلك.       	
مصدر الكربوهيدرات للصياد - املقتطف كان باألساس الثامر والحبوبيات الكاملة التي كانت غنية  	
       باآللياف الغذائية، وهذا عكس مصدر الكربوهريات يف يومنا هذا، الذي معظمه حبوبيات معالجة

      دون  قرشة ومع سكريات بسيطة.   
	الوسائل التكنولوجية التي كانت لدى الصياد - املقتطف ،مل تساعده عىل حفظ الغذاء ومعالجته.   	
لقد أكل غذاًء طرًيا وغري معالج )باستثاء شويه عىل النار(. منذ الثورة الصناعية التي حدثت قبل 
حوايل 200 سنة، بدأ تغيري جوهري يف الوصول إىل الغذاء ومعالجته. لقد أنجزت عمليات معالجة 
الغذاء غايات مختلفة، مثل: قدرة الحفاظ عىل امُلْنَتج ملدة طويلة، إنتاج ُمْنَتجات جديدة وتحسني 

طعمها، لكن يف مرات كثرية، أثرت سلًبا عىل القيم الغذائية للُمْنَتج.   
	 استهالك الصوديوم العام يف تغذية الصياد - املقتطف،  كانت منخفضة بحوايل %80 من كمية 
يف  البوتاسيوم  كمية  أما  الطعام(.  ملح  يف  )باألساس  الغريب  الشخص  يستهلكها  التي  الصوديوم 
غذائهم فقد كانت أكرث بكثري من غذائنا. من املعروف أن النسبة بوتاسيوم صودويوم لها أهمية 

كربى يف منع ضغط الدم الزائد.   		
يف أيامنا، يف املجتمعات التي َنْهج حياتها يشبه ثقافة الصياد - املقتطف، ال يعاين كبار السن من مرض 
السكري  بتاًتا وال يعانون من أمراض يف األوعية الدموية والقلب كام هو األمر عند أبناء سنهم الذين 

يعيشون يف املجتمع الغريب. 		

تخفيف الوزن  − وصفة غذائية )حمية( قليلة الطاقة	 و 4. 4 

بتخفيف  السليم، نويص  الوزن  انحراف كبري من  البدانة، يف حاالت  النابعة من  الكثرية  عىل ضوء األخطار 
الوزن بوساطة وصفة غذائية قليلة الطاقة	(وصفة تنحيف(، بحيث ندمج زيادة النشاط الجسامين. مصدر 
الغذائية  الوصفات  إىل  يتطرق  عام  مصطلح  وهو  حياة،  نهج  ومعناه  الالتينية،  اللغة  من  دايت  املصطلح 
اليومية التي يتناولها اإلنسان. يوجد أنواع كثرية من الوصفات الغذائية مثل: وصفة غذائية نباتية للنباتيني، 
حيث ال يأكلون فيها لحوم وأسامك، لكن يأكلون بيض وُمْنَتجات الحليب، وصفة غذائية طبيعية للطبيعيون، 
حيث ال يأكلون فيها لحوًما وأسامًكا وال يأكلون فيها ُمْنَتجات الحليب والبيض أيًضا. يف حياتنا اليومية، نقصد 
عىل األغلب باملصطلح وصفة غذائية، الوصفة الغذائية قليلة الطاقة )وصفة غذائية للتنحيف( التي تهدف 

إىل تخفيف وزن الجسم.      	
املبدأ املركزي يف الوصفة الغذائية قليلة الطاقة هي بناء موازنة طاقة سالبة. كام تعلَّمتم، ليك نرفع وزن 
الجسم بكيلوغرام واحد، يجب أن نستهلك حوايل 7,700	 كيلوكلوري فائض، لذا ليك نخفف الوزن بكيلوغرام 
واحد، يجب أن نخفِّض حوايل 7,700	كيلوكلوري من التغذية. ليك ال تؤذي الوصفة الغذائية قليلة الطاقة 
نات الغذاء الرضورية للجسم. نويص باالستشارة  الجسم، يجب أن تشمل الوصفة الغذائية اليومية جميع مكوِّ
مع مختص بتغذية، ليك نالئم الوصف الغذائية للمعطيات الفسيولوجية للفرد ولتفضيله الشخيص. لتخفيف 
ن موازنة طاقة سالبة، ليس فقط من خالل التشديد عىل كمية الغذاء وجودته،  وزن الجسم، يجب أن نكوِّ
ن  الجسامين هو مكوِّ النشاط  إذن،  الجسامين.  النشاط  بوساطة  الطاقة  استغالل  زيادة  أيًضا من خالل  بل 

مهم يف كل وصفة غذائية تهدف إىل تخفيف الوزن، ألن النشاط الجسامين يؤدي إىل تقليل كتلة 
ل  الدهنيات، ومع تقليل كمية الطاقة املستوعبة من الغذاء، فإنَّ مخازن الدهنيات يف الجسم ُتشكِّ
مصدرًا للطاقة املطلوبة لبذل الجهد الجسامين. إضافًة إىل ذلك، باملوازاة النخفاض كتلة الدهنيات، 
األيضية،  العمليات  وترية  يرفع   وهذا  العضالت  كتلة  ارتفاع  إىل  يؤدي  الجسامين  النشاط  فإنَّ 
وهذا يعني كمية الطاقة املستغلة. يوجد سبب إضايف ألهمية النشاط الجسامين باملوازاة للوصفة 
الوصفات  والدهنيات يف  الكربوهيدرت  كمية  تقليل  أن  املعروف  الوزن: من  لتخفيف  الغذائية 
إفراز مواد تهدئة يف املخ )مثل: السريتونني(، ونتيجًة  انخفاض  الطاقة، يؤدي إىل  الغذائية قليلة 
لذلك يشعر الشخص بحالة نفسية سيئة، لذا النشاط الجسامين، يزيد من إفراز هذه املادة مام 

يؤدي إىل تحسني الحالة النفسية وبذلك تكمن أفضليته اإلضافية.            		
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قليل من املعلومات ...

الوصفات الغذائية قليلة الطاقة عند الشباب يف إرسائيل 

ا حول نهج حياة أطفال وشباب يف دول  يف بداية سنوات األلفني، أجرت منظمة الصحة العاملية استطالًعُ
مختلفة، مبا يف ذلك، إرسائيل. ُتثري نتائج االستطالع قلًقا كبريًا حول نسبة الشابات يف إرسائيل )20%( 

اللوايت تقوم بوصفات غذائية قليلة الطاقة، قسم منها وصفات متطرّفة. من بني هذه الوصفات، يدور 
ن غذايئ واحد فقط،  التنازل املطلق عن الدهنيات أو  الحديث حول وصفات تعتمد عىل تناول مكوِّ
ط اإلسهال. نسبة الشباب يف  الكربوهيدرات، عدم تناول وجبات غذائية معينة واستعامل مواد تنشِّ

إرسائيل الذين يتبعون وصفات غذائية قليلة الطاقة هي ضعفا نسبة الشباب الذين يعانون من الوزن 
الزائد!!!		

يشري هذا الفرق إىل أن عدًدا كبريًا من الشباب والشابات يف سن املراهقة، يرون أنفسهم سمينني، عىل 
الرغم من أن وزنهم سليم. من املهم أن نعرف أن الوصفات الغذائية غري املوزونة يف سن املراهقة، قد 
تؤثر سلًبا بشكل خاص، من بينها: مشاكل يف الرتكيز واالنتباه، إعاقة يف النمو، تثبيط النضوج الجنيس 
تشويش يف الدورة الشهرية )الرسية( عند البنات. كام ذكرنا، تؤثر هذه لوصفات الغذائية سلًبا عىل 
الحالة النفسية، وقد تؤدي إىل العصبية واالكتئاب. يف كثري من الحاالت، تنتهي الوصفة الغذائية غري 

املوزونة بالفشل الذي يسبب إىل اليأس ويؤدي إىل البدانة.   

نفكر عاًة أنه ...

من األفضل التنازل عن وجبة الفطور عندما نتبع وصفة غذائية معينة: هذا غري صحيح!		وجبة 
الفطور مهمة لألطفال ولكبار السن. ألنه بعد مرور ليلة مل نأكل فيها، ينخفض مستوى السكر يف 
دنا بالسكر الرضوري للمخ  وتساعدنا عل اليقظة والرتكيز العايل. تشري  الدم، لذا وجبة الفطور تزوِّ
التجربة إىل أن األشخاص الذين يتنازلون عن وجبة الفطور، يستهلكون جميع السعرات الحرارية 

الناقصة خالل اليوم. يجب أن ال تكون وجبة الفطور ثقيلة، يكفي يوجورط أو حبوبيات كاملة.  	

سؤال و - 22: 
منة  والوصفة الغذائية قليلة الطاقة.			 اكتبوا فقرة عن العالقة بني موازنة الطاقة، السرُّ

سؤال و - 23:	
ابحثوا يف اإلنرتنيت عن وصفة غذائية لتخفيف الوزن، ثم حلِّلوها بحسب النقاط اآلتية:			

املكوِّنات الغذائية املوجودة يف الوصفة الغذائية واملكونات التي تنقصها.   أ. 
ب.	قيمة الكلوري اليومية التي تزوِّدها.		

سيئات وحسنات إضافية للوصفة الغذائية. 				 ج. 

و5.4 اضطرابات يف تناول الطعام

رأينا أن إحدى مميزات مجتمع الكرثة والوفرة الغذائية هي االنشغال الكثري بالجسم، الغذاء والوزن. الحاالت 
التي يكون فيها االنشغال بالوزن والغذاء إجباري، وأحياًنا ال نسيطر عليه، فإنها تعرَّف عىل أنها اضطراب 
فيها  توجد  ال  الحياة،  قيد  عىل  للبقاء  أسايس  الغذاء  لها  بالنسبة  التي  املجتمعات  يف  	 الطعام.	 تناول  يف 
اضطرابات يف تناول الطعام. يدعي باحثون أن ارتفاع تكرارية االضطرابات يف تناول الطعام، ينبع من أسباب 
الجامل  بني  ربط  يوجد  االتصاالت.  بوسائل  تنعكس  التي  التنحيف"  "ثقافة  إىل  ه  موجَّ االنتقاد  اجتامعية. 
والنحافة املفرطة: جسم نحيف معناه جسم جميل، تدعم وتقوي وسائل االتصال هذه املفاهيم بوساطة 

إعالنات، أفالم سينامئية وبرامج تلفزيونية، حيث تقوم بتنفيذها شابات نحيفات جًدا.     	
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هّية العصبي. 		هذان املرضان صعبان  هّية العصبي َورِشْه الشَّ اضطرابات تناول الطعام املعروفة هي فقدان الشَّ
وخطريان، وهام شائعان	باألساس عند شابات يف سن املراهقة وعند نساء أكرب سًنا، لكن عند الشباب والرجال 

فهام شائعان بنسبة مئوية أقل من الشابات يف سن املراهقة. 	
تعاين بني  %0.5-%1 من الشابات يف سن  12-18 من فقدان الّشهّية العصبي، وحوايل %2 من رِشْه الّشهّية 
هّية العصبي بسبب  العصبي 	(نرى فيام بعد أنه من الصعب تحديد نسبة الفتيات املصابات مبرض رِشْه الشَّ

وزنهنَّ السليم(. 		
تؤدي	اضطرابات الطعام إىل أرضار صحية، إىل إصابة بالتقييم  الذايت وإىل اهامل مجاالت حياة مهمة، مثل: 

العالقات االجتامعية، التعليم والعمل.   

فقدان الّشهّية العصبي
فقدان الّشهّية العصبي هو مرض فسيولوجي ونفيس، ومن مميزاته األساسية الوزن املتدين بسبب 
الجوع الذايت. يبدأ هذا املرض عند نساء وشابات كثرية من وصفة غذائية عادية  لتخفيف الوزن 
ومن الرغبة يف تخفيف الوزن عدة كيلوغرامات معقولة. عىل الرغم من انخفاض وزنها، إال أنها تعترب 
ع ذاتها ليك ينخفض  ذاتها سمينة ويسيطر عليها خوف غري واقعي من االرتفاع بالوزن. فهي تجوِّ

وزنها، لكن وزنها ينخفض كثريًا دون حدود.
توجد عدة مميزات للتجويع الذايت: صوم لعدة ساعات حتى عدة أيام، استهالك سعرات حرارية 

يومية قليلة جًدا، ويوجد تنوع قليل جًدا يف األغذية "املسموحة".
عندها  تتوقف  أحياًنا،  كبري.  بشكل  صحتها  ُتصاب  املتطرفة،  الغذائية  )الوصفة(  للحمية  نتيجًة   
الدورة الشهرية )الرسية(، يتساقط الشعر وتحدث أرضار غري عكسية للهيكل العظمي واألسنان. يف 

%15-%10 من الحاالت، ينتهي املرض باملوت!
فيام ييل أعراض الحذر: الوزن أقل من الوزن السليم مع األخذ بعني االعتبار العمر، الطول ومبنى الجسم، 
خوف كبري من االرتفاع بالوزن، تصور ذايت فيه تشويه، تتوقف الدورة الشهرية وتظهر سلوكيات إجبارية 

متعلقة بتناول الطعام، وبالنشاط الجسامين أو بأي موضوع آخر.
ز العالج مبرض فقدان الّشهّية العصبي اليوم عىل االستشارة النفسية والعودة إىل الوزن املطلوب بوساطة  يركِّ
نظام تغذية يخضع للرقابة. كلام تمَّ متييز املرض مبكرًا، فإن احتامل الشفاء يزيد. من املهم أن تعرفوا أن 
اإلصابة مبرض فقدان الّشهّية العصبي، قد يكون رسيًعا جًدا، لكن الشفاء من هذا املرض صعب ومستمر.    		

ْه الّشهّية العصبي رشرِ
رِشْه الّشهّية العصبي	 هو اضطراب يف تناول األكل الذي يتميز بنوبات تناول الطعام برشاهة ويرافقه تقيؤ. 
يحدث هذا املرض بسن املراهقة عىل األغلب، وتكراريته عند النساء أكرب ب 10 - 20 ضعًفا من الرجال. عندما 
الغذائية خالل زمن قصري  املواد  تناول األكل برشاهة، فإنها تأكل كميات هائلة من  بنوبة  املريضة  تصاب 
)خالل حوايل ساعة(. تأكل عادًة مأكوالت غنية جًدا بالسعرات الحرارية التي ميكن أكلها برسعة، مثل: البوظة 
والحلويات.  بعد حدوث نوبة الرشاهة باألكل، تقوم بتفريغ معدتها، من خالل التقيؤ املقصود أو استعامل 
مواد تؤدي إىل اإلسهال، وكل ذلك، ليك متنع االرتفاع بالوزن. يتميَّز مرض فقدان الّشهّية العصبي  ب BMI أقل 
من السليم، أما يف حالة رشْه الّشهّية العصبي فيكون BMI معظم املريضات سليم. تحدث معظم التعقيدات 
الطبية يف مرض رِشْه الّشهّية العصبي بسبب طرق تفريغ الجهاز الهضمي من الطعام. استعامل التقيؤ يؤذي 
البلعوم، املريء واألسنان بسبب حامضية املعدة. واملواد التي ُتستعمل لإلسهال تؤذي األمعاء. يف طريقَتِي 
التفريغ، قد ُتصاب املريضة بجفاف وبعدم توازن األمالح املعدنية. ميكن إخفاء مرض رِشْه الّشهّية العصبي 
بسهولة نسبًيا بسبب الوزن السليم نسبًيا عند املصابات باملرض. لهذا السبب، من الصعب تحديد تكرارية 

املرض عند املجموعة السكانية. 	

سؤال و- 24:  
لخصوا أوجه الشبه واالختالف بني مرض فقدان الشهية العصبي ومرض  رِشْه الّشهّية العصبي. 
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املواضيع األساسية يف هذا الفصل		

نات الثالثة الستغالل  	 يحتاج الجسم إىل طاقة بشكل متواصل، حتى عندما يكون يف راحة مطلقة. املكوِّ
الطاقة هي: العمليات األيضية األساسية، النشاط الجسامين ومعالجة الغذاء. 	

		مصدر الطاقة هو الغذاء الذي نأكله.   	
		موازنة الطاقة يف الجسم، وهذا يعني النسبة بني كمية الطاقة التي نستوعبها كمية الطاقة التي نستغلها،  	

وهي التي تحدد ما إذا يرتفع وزن الجسم، أو ينخفض،  أو يبقى ثابًتا.   
	يتم تنظيم استهالك الغذاء يف اإلنسان يف مرَكزِي الجوع والشبع املوجودان يف الهيبوثاالموس.  	

عىل  الفسيولوجية  العوامل  تشتمل  ونفسية.  فسيولوجية  عوامل  بوساطة  الغذاء  استهالك  تنظيم  يتم  	
محفزات من الجهاز الهضمي )عصبية وهورمونالية(، مستوى نواتج الهضم يف الدم ووضع مخازن الطاقة.  	
	التغذية الحكيمة هي التغذية املالمئة بشكل خاص لإلنسان بحسب ُعْمره، جنسه، مبنى جسمه، مستوى  	
ألياًفا  الغذاء،  أنواع  أن تشمل جميع  عليها  لذا يجب  الغذاء.  وتفضيل  األكل  عادات  الجسدي،  نشاطه 

غذائية والكثري من املاء.  
الهرم الغذايئ هو تعبري بياين لتوصيات التغذية الحكيمة. التوصيات األساسية: تفضيل ُمْنَتجات غذائية  	
ألياف،  تحتوي عىل كميات قليلة من الدهنيات، الكولسرتول، امللح والسكر، تفضيل مواد تحتوي عىل 
اإلكثار من رُشب املاء، التقليل من تناول مواد غذائية معالجة ومن مرشوبات ُمَحاّلة والقيام بنشاطات 

جسامنية يومية.     
مشاكل صحية   إىل  الوزن   يف  االنخفاض  أو  الزائد  كالوزن  السليم  الوزن  من  املتطرف  االنحراف  	يؤدي  	

صعبة، لذا من املهم الحفاظ عىل موازنة الطاقة.  
		يحدث سوء التغذية يف عالَم املجاعة ألسباب سياسية واجتامعية تؤدي إىل أن مجموعات سكانية كثرية  	
نات املطلوبة بالكميات املطلوبة. يف حالة متطرفة، يؤدي النقص  تتغذى عىل غذاء ال يحتوي جميع املكوِّ

املتطرف يف الطاقة والربوتينات إىل الجوع حتى املوت. 
			تحدث مشاكل التغذية يف العالَم الغريب بسبب فائض السعرات الحرارية يف الغذاء، بسبب تناول مفرط  	

نات غذائية رضورية وبسبب  قلة النشاط الجسامين.   مُلْنَتجات غذائية ُمعالجة ينقصها مكوِّ
نعرف اليوم أن الوزن الزائد والبدانة، هام عامالن خطريان لحدوث أمراض القلب واألوعية الدموية،  	

السكري  من نوع 	2 وأنواع الرسطانات املختلفة.
نات غذائية رضورية، باألساس  ينبع سوء التغذية يف العالَم الغريب من تناول غذاء ال يحتوي عىل مكوِّ 	
فيتامينات، أمالح معدنية وألياف غذائية. ميكن أن يحدث سوء التغذية بسبب نهج حياة و / أو  

عقائد متعلقة بالتغذية.  	
الغذاء.  يف  الحرارية  السعرات  كمية  مقصود  بشكل  نقلِّل  الطاقة،  قليلة  الغذائية  )الوصفة(  الِحْمية  	 يف 
يف  مختصني  استشارة  ونويص  موزونة  تغذية  عىل  الحفاظ  فيجب  الغذائية،  الوصفة  هذه  ذ  ننفَّ عندما 

املوضوع، باألساس عندما يدور الحديث عن الشباب.   		
العميق   الخوف  الطعام،  تناول  عند  الطعام بسبب سلوكيات غري صحيحة  تناول  االضطراب يف  	 يحدث 
)وراثية،  شخصية  عوامل  عدة  دمج  هي  االضطرابات  مسببات  بالطعام.  الزائد  واالنشغال  البدانة  من 

فسيولوجية( وعوامل من البيئة املحيطة )الثقافة، املجتمع والعائلة(.      			
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مصطلحات مهمة يف هذا الفصل

وصفة غذائية )ِحْمية( قليلة الطاقة
هيبوثاالموس

اضطربات يف تناول الطعام
بدآنة 

تنظيم استهالك الغذاء 
مخازن طاقة

موازنة طاقة )موجبة، سالبة(
مركز الجوع 
مركز الشبع 

ألياف غذائية 
نشاط جسامين 
تغذية موزونة
سوء  تغذية 

 ، كلناها أ
نوع  ماهو 
لنفايات؟ ا

نبني وجبة موزونةال نستطيع أن 


