الغذاء وأهميته.
يعترب الغذاء من أهم العوامل البيئية أثرًا على :منو انإسا ننونش وس ،ننووهش وو ننلو هش ومقوومته لألمراضش وال ش ننن أن
الزيودة يف الوزن والطول هي الزيودة اليت حدثت من عدد اخلاليو وحجم االسان ن ن ن ن ن ننجه أثموء ي ة الممو مو هي ال ستيجة للغذاء
الذي يتمووله الطفل من رضوعة وبيعية وأغذية تكميليةش يأي قصور يف تموول احتيوجوت الطفل من الطعوم يؤدي ىل قصور يف
الممو حيث تتدهور القوة اجلا ن ننمية والقدرة على انإستوت واو ن ننتذ ور الدروس ويكون انإسا ن ننون عرض ن ننه

دو ا مراض وتقل

مقوومة اجلام ستيجة ضعف املموعة لذا ال بد من التوازن الغذائي.
موذا سقصد بولغذاء املتوازن؟
هو الغذاء الذي حيتوي على مجيع العموص ن ن ن ن ننر الغذائية الالزمة للفرد حا ن ن ن ن ننن العمر واجلمذ وا

ود الذي يبذله

وا وله الفايولوجية للجام وجين أن حتتوي الوجبة الغذائية على عمصر من ا موعوت اآلتية:
 أوعمة البموء( :الربوتني).
 أوعمة الطوقة( :املواد الكربوهيدراتيةش الدهون).
 أوعمة الوقوية من ا مراض( :الفيتوميموتش ا مالح املعدسية).
ولكي يكون الطعوم أو الغذاء ممووبوً صحيوً و ومالً جين أن تتواير ييه عدة شرو أهم و:
 .1أن يوير الغذاء االحتيوجوت اليومية "للبموء والطوقة" املوص ن ن نى ب و صن ن ننحيوً ويقوً لطبيعة الفرد (الان ن نننش المومش العملش
اجل د املبذولش وبيعة اجلام).
 .2أن يكون الطعوم آمموً خوليًو من أي ملوثوت
 .3أن تكون

يميوئية أو بيولوجية أو معدلة وراثيوً أو مواد ضورة أو ملوسة أو حويظة.

مية الغذاء متوازسة ليان ننت بولقليلة ييصن ننو الطفل بولضن ننعفش أو

الزائد .قول اهلل تعوىل (

ثرية يتؤدي ىل الان ننممة أو الم،ن ننو

لوا واشربوا وال تاريوا..اآلية).

تأثري التغذية على الممو اجلامي وانإسفعولي:
ملعرية تأثري التغذية على منو الطفل و ننمموقمل املكوسوت الرئيا ننية للطعوم ومو الذي يا ننتفيد اجلا ننم مم وش يولطفل
المومي حيتوت

موعوت من املر بوت الغذائية الالزمة لبموء اجلا ن ن ن ن ن ننم وكديد أسا ن ن ن ن ن ننجتهش

مو حيتوت ىل الطوقة الالزمة

للحر ة والم،ننو املتوازن و ىل مواد أخرى تلزم للمحويظة على اجلاننم يف حولة صننحية وننليمة ومن هذ املواد وتأثريات و مو
يلي:
الربوتني:
يعد الربوتني املودة ا و ن ن ننوو ن ن ننية يف بموء اجلا ن ن ننمش يولعض ن ن ننالت والقلن واملخ والكلى تتكون مجيع و ىل حد
الربوتنيش

بري من

مو تتكون العظوم من الربوتني الذي متأل بولعموصنر املعدسية يأصنبحت صلبة قويةش وحيتوت الطفل ىل وعوم غين

بولربوتني لتاتمر زيودة أعضوئه املختلفة يف ا جم ولتتجدد أساجته التولفة.
وحتتوي أغلنن ا وعمننة على الربوتني بكمينة قليلننة أو
بولربوتنيش

ثريةش ينوللحوم وا مسننوو والبيو والله هي أغمى ا وعمننة

مو أن هذ املواد تعد املصنودر الرئيانية للربوتني الكومل الذي حيتوجه اجلامش يلي هذ املصودر الربوتيمية ااهومة

مصن ننودر أخرى للربوتني ولكم و أقل يف غموهو وهي ا بو واخلضن ننروات والبقول حيث حتتوي على بروتني غري

وملش وعمدمو

حيص ن ننل الطفل على خليه من هذ املص ن ننودر يوس و قد تزود بربوتني ال يقل عمو حيص ن ننل عليه من اللحم والان ن نمن والبيو
والله ولكم و ال ميكن أن حتل حمل و.

العموصر املعدسية:
تلعن العموص ن ننر املعديمة املختلفة دوراً حيويوً يف بموء اجلان ن ننم ويف عمل
وا وننمون على مودتي الكولاننيوم والفاننفورش
اجلا ن ن ن ن ن ننم على ا ديد والمحوسش

ل جزء من أجزائهش يتعتمد صن ن ننالبة العظوم

مو تعتمد املودة املكوسة خلاليو الدم ا مراء اليت حتمل ا

اننجني لكل أجزاء

مو يعد اليود ض ن ن ن ن ن ننروريوً لو يفة الغدة الدرقيةش وحتتوي ا غذية الطبيعية

ولفو

ة

واخلضن ننروات واللحوم والبقول وا بو والبيو والله على جمموعة متموعة من العموصن ننر املعدسية ذات القيمة الكبريةش لكن
وولة ي ة ختزين ا بو أو غلي و يف

برية من املوء يفقدهو

ميوت

ثرياً ممو حتتويه من عموصر.

الفيتوميموت:
الوجه ا

تعد الفيتوميموت مواد خوصن ننة حيتوج و اجلان ننم بكميوت صن ننغرية جداً

مواد مان ننوعدة ليتمكن من أداء و وئفه على

مو حتتوت املو يمة ىل بض ن ننعة سقه من الزيت أو

مو حيتوت ح اق وقود الا ن ننيورة ىل ش ن ننرارة

ملش بولض ن ننبه

ربوئية صغرية ومن هذ الفيتوميموت مو يلي:
أ -ييتومني أ :
وهو ضنروري للمحويظة على ونالمة ا سانجة املبطمة لل،عن ااهوائية وا معوء واجل وز البولي وا جزاء املختلفة من
العني مبو يف ذلن ا جزاء املان ن ن ننئولة عن الر ية يف الظالمش وحيصن ن ن ننل اجلان ن ن ننم على ييتومني (أ) من الزبدة وصن ن ن ننفور البيو
واخلضن ننروات الطوزجة واجلويةش ومن املان ننتحضن ننرات الصن ننموعيةش والذين يعوسون سقص ييتومني (أ) هم يف الواقع أولئن الذين
يتميزون با ننوء التغذية أو الذين ال ميكم م انإو ننتفودة من الغذاء با ننبن أمراض اجل وز ااهض ننمي ويتعرض مثل هؤالء الموس
ىل أمراض الربد بان ن ننرعة أ رب ستيجة لمقص هذا الفيتومني وليذ هموو مو يدعو ىل انإعتقود بأن من يتموولون غذاء متزسوً
ويصوبون قليالً بولربد حبصواهم على

ميوت ضويية من ييتومني (أ).

 ييتومني املر ن :اعتقد العلموء قدميوً بأن هموو ييتومني واحد يدعى ( ) يقوم بعدة و وئف يف اجلان ن ن ننم ولكن البحو العديدة أثبتت
وجود ثين ع ،ننر سوعو من ييتومني ( ) وغولبًو مو توجد مجيع و يف سفذ الغذاء وعمدمو عريت ييتوميموت ( ) أصن نبح من امل م
على ا يراد أن يتموولو ا وعمة اليت حتتوي على جمموعة ييتومني ( ) وليذ على أحدهو أو بعض و يقه ورمبو

وست أ ثر

جمموعة ييتوميموت ( ) أهمية لإلساون واليت تامى بأمسوئ و الكيميوئية هي:
الثيومنيش الريبو يالينيش الميوو ن نننيش البرييدو ا ن نننيش وحتتوت

ل أسا ن ننجة اجلا ن ننم اهذ الفيتوميموت ا ربعة للبموء

وحتاني ا داء الو يفي عضوء اجلام وخوصة الدموغ.
 .1ييتومني ( 1الثيومني):
ويوجنند الفيتننومني بكميننوت

برية يف ا بو (ذات الفلقننة الواحنندة) والله والبيو والكبنند واللحم وأسوم حمننددة من

اخلضننر والفوا هش ويتلف هذا الفيتومني بكثرة الغليون خوصننة يف وجود
الان ننكر والم،ن ننو ىل عدم حصن ننول ا يراد ىل

مية

ربوسوت الصننوديومش ويؤدي تموول

مية

برية من

ويية من الثيومني ويان ننبن سقص الثيومني لىفقد ال ،ن ن ية ىل الطعوم

وبهء الممو وانإج ود وانإضطرابوت املعدية واملعوية والعصبية.
 .2ييتومني ( 2ريبوياليني)
ويوجد بكثرة يف الكبد واللحم والبيو واخلضن ننروات الغضن ننة وا بو واخلمرية وتقل

ميته عمدمو تكثر الم،ن ننويوت

والاكر يف الغذاء ويؤدي سقص هذا الفيتومني ىل ت،ققوت على جوسيب الفم وال،فو واجللد و ضطرابوت يف الفم والعني.

 .3الميووني (محو الميكوتني):
ويوجد بويرة يف سفذ ا وعمة اليت يتوير يي و الريبوياليني ويؤدي سقصن ننه ىل ضن ننطرابوت يف الفم وا معوء واجللدش
وتزيد من ووء ا ولة الموكة عن سقص الريبوياليني.
 .4ييتومني ( 6البرييدو اني):
ثري من ا وعمة واخلضننروات خوصننة وأعراض سقص نه هي انإضننطرابوت العصننبية وسوبوت الت،ننم

ويمت،ننر وجود يف
والم ،ن ننو الزائد وض ن ننعف ال

يز وا سيمو والطفح اجللدي وتظ ر يف عدد قليل من الذين يتميزون حبوجة وراثية ىل مزيد

من هذا الفيتومني.
 .5ييتومني ( 12الكوبوالمني):
ويمت،ننر وجود يف ا وعمة من املمتجوت ا يواسية مبو يي و الله واجله ولكمه ال يوجد يف اخلض ننروات ويؤدي سقص ننه
ىل

ور مرض ا سيميو اخلبيثةش وضعف الذا رة القصرية.
جن -ييتومني ت (محو ا وكوربين):
ويوجد بويرة يف الربتقول والليمون وا مضن ننيوت ب،ن ننكل عوم ويف الطمووم والكرسن

عدة أسوام أخرى من الفو

مو يوجد بكميوت متوون ننطة يف

ة واخلضن ن ن ننر مبو يف ذلن البطووذ ومن الا ن ن ن ن ل أن يفقد هذا الفيتومني أثموء و و الطعوم وهو

ضن ننروري لتكوين العظوم وا ون ننمون وا وعية الدموية وأسان ننجة أخرىش ويلعن دورًا هوموً يف أداء

ثري من خاليو اجلان ننمش ويكثر

ور أعراض سقص ييتومني ت بني ا وفول اللذين يتغذون على له ا بقور بدون عصن ن ن ننري الربتقول أو الطمووم أو ييتومني ت
املصمعش وتظ ر أعراض المقص يف صورة آالم يف العظوم واللثة.
د -ييتومني "د":
وحيتوت منو الطفل ىل

ميوت

برية من ييتومني "د" وخوص ن ننة منو العظوم وا و ن ننمون ي و يا ن ننوعد على متص ن ننو

الكولا ن ننيوم والفا ن ننفور ش وحتتوي ممتجوت ا لبون على

ميوت من ييتومني "د"ش وعمدمو تا ن ننله أش ن ننعة ال ،ن ننمذ على الدهون

امل وبة حتت اجللد يوس و حتفزهو على ستوت ييتومني "د"ش وحيتوي زيت

بد الامن على مصدر

بري لفيتومني "د".

املواد اخل،مة (ا ليوف):
هي ا ليوف املوجودة يف اخلضنر والفوا ه وا بو اليت ال تتمكن ا معوء من هضنم و أو متصوص وش ومثل هذ املواد
متر خالل ا ر ة الدورية لألمعوء دون متصن ن ن ن ن ن ننو

لكن على الرغم من ذلن يل و يوئدة هومة من حيث أس و

مبحتوى ا معننوء يتحفز ا معننوء على العمننل وعمنندمننو يعيمل الطفننل على أغننذيننة خننوليننة من هننذ ا ليننوف

تلة ختتله
ننولله والبيو

وا اوء يوسه يكون معرضوً لإلماوو بابن قلة يضالت هذ ا غذية يف ا معوء الغليظة.
الدهون والم،و والاكر:
هي املواد املولدة للطوقة حتى عمدمو يكون ال،خص سوئموً ياتمر القلن يف ضربوته وتاتمر بعو ا عضوء ا خرى يف
العمل مثل ا معوء والكبد والكليتون وعمدمو ياتيقظ الفرد يون ا ر ة والعمل واجلري تات لن
وحتى الطفل وريع الممو يون معظم غذائه يات لكه
سفعولي يف اجل وز العصيب املر زي للطفل.

مية أ رب من الطوقةش

وقود وهي املا نؤول الرئياي عن الم،و الزائد يف حولة وجود خلل

انإحتيوت اليومي الضروري من الغذاء
 .1الله (يف أي صورة من صور )  1414من سصف ل
 .2اللحوم ا مراء أو البيضوء

ىل ل .

لحم الضأن أو البقر أو الدجوت أو الامن.

 .3البيو (ويالحظ أن البيو ميكن أن يكون بديالً للحم والعكذش ومن املاتحن أن سعطي الطفل

الهمو تبودليوً).

 .4اخلضروات الطوزجة اليت حتتوي على الفيتوميموت واملعودن والورقيوت مرة أو مرتني يف اليوم.
 .5الفو

ة الطوزجة مبعدل مرتني ىل ثال مراتش ويتضمن ذلن عصريهو

(الزيودة من الفو

ة ممكن أن حتل

حمل اخلضر الطوزجة).
 .6اخلضر الم،وية مثل البطووذ والذرة والبوزالء وامللفوف مرة أو مرتني يف اليوم.
 .7اخلبز والباكويت املصموم من ا بو الكوملة وحبو القمح املق،روة وذلن مرة ىل ثال مرات يوميوً.
 .8ييتومني "د" (وواء من الله وم،تقوت ا لين أو يف مدعموً يف اخلبز الرب أو حمفزاً من أشعة مشذ الصبوح).

انإحتيوت اليومي الضروري من املوء
ختتلف
حتديد

مية الاوائل اليت حيتوج و الفرد حان العمرش الوزن وا ر ة البدسيةش

مية املوء الالزمة للجامش و لّمو ازدادت حرارة الطقذ

لمو احتوت اجلام ىل

مو أن الطقذ يلعن دوراً

برياً يف

مية أ رب من املوء.

يو وفول (عمر ومة ومو يوق) حيتوجون ىل حوالي 1لي يف اليوم.
أمو املراهقون ييحتوجون ىل حوالي  1.6لي يف اليوم.
والبولغون حيتوجون ىل حوالي  2لي يف اليوم أي مو يعودل  8أ وا ميو .

املثريات الغذائية لذوي ير ا ر ة وت،تت االستبو
يمصح بتجمن العديد من املثريات الغذائية لألوفول الذين يعوسون من ير ا ر ة وت،تت االستبو ش ومن أهم و:
 .1املأ والت الاريعة والوجبوت امل،بعة بولزيوت امل درجة

ولربجرش ورقوئق البطووذ املقليةش والاجق وهي حتتوي

على وعرات حرارية يورغةش ودهون متحولة.
 .2املواد ا ويظة وامللوسة االصطموعية يف ا وعمة احملفو ة واملعلبوت.
 .3احملليوت واملمك وت االصطموعية مثل ا وبورتوم والاكرالوز والاكرين.
 .4ا غذية العولية احملتوى من الفيموالت مثل الزبين واخلوخ والفراولة والتوت وامل،ممل والقرسفل واملخلالت والكوري
واخلردل والكر م والبوبريكو.
 .5ا وعمة واملمتجوت عولية الاليايالت مثل ا وربين وبعو أسوام معجون ا ومون وغاول الفم وأدوية الاعول
والعلكة والفوا ه ا ففة.

انإحتيوت اليومي الضروري من الموم
ويق ستوئ املراجعوت العلمية والدراووت اليت تضممت المصوئح الطبية املتعلقة بوحتيوت الفرد من الموم حان العمر
وووقته انإستوجية على المحو التولي:

العمر
حديث الوالدة بعمر مو دون  3أش ر
الرضيع يف عمر مو بني  4و 11ش را
الطفل مو بني عمر ومة وومتني
الطفل بعمر مو بني  3و 5وموات
الطفل مو بني عمر  6و 13ومة
املراهق مو بني عمر  14و 17ومة

ا وجة للموم الصحي اليومي
بني  14و 17ووعة
بني  12و 15ووعة
بني  11و 14ووعة
بني  11و 13ووعة
بني  9و 11ووعة
بني  8و 11ووعوت

عمد اتبوم هذ انإرشودات وكمن املثريات سالحظ حتاموً يف الالوو العدائي وير ا ر ة والت،ت واالسديوعيةش ضوية
ىل أهمية العالت الالو ي ال او الفرد عودات صحية.

