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تقدمي:
تتمثل ر ؤوية وزارة ال�سحة يف تقدمي الرعاية ال�سحية املثلى جلميع الفئات املحتاجة يف ال�سلطنة .وقد �سهد العقدين
املن�سرمني جناحات عديدة يف جمال ال�سحة العامة ،بع�سها مت توثيقه ،اإال أانه مازالت هناك العديد من التحديات التي
يجب الت�سدي لها ،ومن أابرزها تلك املرتبطة ب أامناط احلياة والعبء املزدوج للمرا�سة .فمن جانب فاإن جهود مكافحة
�سوء التغذية ونق�ص املغذيات الدقيقة الزالت م�ستمرة ،بينما ترتفع معدالت ال�سمنة أ
واالمرا�ص املزمنة با�سطراد .لذلك
فاإن الهدف أاال�سا�سي جلهود وزارة ال�سحة هو التغلب على امل�ساكل ال�سحية بجانبيها.
هذا وقد أاظهرت التدخالت الطبية ت أاثري ًا حمدود ًا على أاالمرا�ص التي ت�سمى» أاالمرا�ص املرتبطة ب أامناط احلياة» أال�سباب
معروفة .ومن الوا�سح أان وترية احلياة ال�سريعة لل�سباب العماين يعني أان نظامهم الغذائي يعتمد ب�سورة كبرية على
أاالطعمة ال�سريعة ،الطعام الغري �سحي عالوة على قلة الن�ساط البدين الناجم عن ق�ساء وقت طويل أامام �سا�سات التلفاز
ويف املكاتب .لهذا فاإن تدخالت ال�سحة العامة وخا�سة الوقائية منها أا�سبحت ب�سكل متزايد متثل حجر زاوية هام يف
اخلدمات ال�سحية يف ال�سلطنة وحول العامل.
وتفاع ًال مع هذه التحديات التي ت�سهدها معظم دول العامل فقد قامت منظمة ال�سحة العاملية بتطوير « اإ�سرتاتيجية
الغذاء ،الن�ساط البدين وال�سحة» ،وقد تبنتها ال�سلطنة حيث أان أاال�سا�ص العلمي لهذه ا إال�سرتاتيجية تتمثل يف تطوير
ا إالر�سادات الغذائية العمانية ،با إال�سافة اإىل اإر�سادات الن�ساط البدين.
ويف جهود اإ�ستمرت أالكرث من أاربع �سنوات مدعومة بالعديد من خرباء منظمة ال�سحة العاملية ،فاإن دائرة التغذية طورت
ا إالر�سادات الغذائية العمانية والتي تتكون من  10ر�سائل ر�سم ًا تو�سيحي ًا ميثل دلي ًال لتوجيه ا إالختيارات ال�سحية للتغذية
وقد مت ت�سمني اإر�سادات الن�ساط البدين ك أاحدى هذه الر�سائل.
ويحتوي الدليل العماين للغذاء ال�سحي على ر�سائل للم�ستهلك وهى خال�سة العمل يف هذا املجال وتو�سيح ًا خللفيات كل
ر�سالة و�سرح ًا لها .ولتوجيه هذا الدليل اإىل املثقفني والعاملني ال�سحيني لي�ستخدم كمرجع لتطوير الربامج التدريبية
و أان�سطة امل�سورة والتثقيف.
ونود أان نتقدم بال�سكر اإىل كل من �ساهم يف هذا العمل من أافراد ومنظمات ،وعلى وجه التحديد مكتب منظمة ال�سحة
العاملية يف �سلطنة عمان ،واملكتب ا إالقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية لدعمهم امل�ستمر أالن�سطة وزارة ال�سحة .وكذلك فاإين



أاود أان أا�سكر جامعة ال�سلطان قابو�ص وعلى االخ�ص الدكتورة بثينة الر�سا�سي على م�ساهمتها .وخرباء منظمة ال�سحة
العاملية د .اآرين فال�ستار ،د.ه�سرت فور�سرت ورنا حداد للدعم الفني الذي مت تقدميه خالل هذا العمل.
و أاخري ًا ،فاإين أاود أان أاهنئ دائرة التغذية على التفاين ،والكفاءة التي مت بها هذا امل�سروع.
على بن جعفر بن حممد
م�ست�سار ال�سئون ال�سحية
وامل�سرف على املديرية العامة لل�سئون ال�سحية
أابريل 2009



املقدمة
اأدى التغري الذي �سهدته اأمناط احلياة يف �سلطنة عمان على مدار الثالثة عقود املا�سية متاأثر ًا بالعوملة و�سيا�سات التجارة
احلرة ا إىل تغريات كبرية يف النمط الغذائي العماين حيث بداأت االأ طعمة عالية الدهون وامل�سنعة جتد طريقها ا إىل املائدة
العمانية ،وظهرت الوجبات اخلفيفة وال�سندوت�سات ال�سريعة التي انت�سرت ب�سكل كبري بني االأ طفال  .وقد اأدى هذا التغري
ا إىل انت�سار ال�سمنة واالأ مرا�ص املزمنة يف ال�سلطنة ،وهو ما لوحظ يف الدول املجاورة اأي�ساً.
وقد مت تطوير االإر�سادات الغذائية العمانية كدليل لنمط التغذية وعندما يتم ا إتباعه ميكن اأن ي�ساهم يف احلماية من
االإ�سابة بال�سمنة واالأ مرا�ص املزمنة .وقد اأخذت هذه القواعد بعني االإعتبار بنية اأفراد املجتمع ،وعاداتهم الغذائية،
باالإ�سافة ا إيل الثقافة والذوق وال�سلوك العماين.
وقد متكنت دول قليلة من تطوير دالئل غذائية وطنية كاملة ومنها الواليات املتحدة وا�سرتاليا وبع�ص الدول االأ وربية ،ومن
بني اأ�سهر الدالئل املتداولة الدليل الهرمي للغذاء االأ مريكي ولكن ونظر ًا لالإ ختالف يف احتياجات االأ فراد املختلفة فقد
كان لزام ًا اأن يتم تطوير دالئل وطنية.
وا إدراك ًا منا لالختالفات ما بني ال�سعب العماين وال�سعوب االأ خرى التي قامت باإ�سدار اأدلة غذائية ،وبناء على تو�سية
منظمة ال�سحة العاملية باأهمية هذا العمل فقد مت ا إعداد االإر�سادات الغذائية العمانية وهو الدليل الذي ا�ستغرق ا إعداده
�سنوات عديدة و�سارك فيه عدد من اخلرباء يف جماالت التغذية واالإت�سال.
وت�ستهدف هذه القواعد االإر�سادية كافة اأفراد ال�سعب العماين فوق �سن �سنتني مع الرتكيز على التغذية ال�سحية املنا�سبة،
والوقاية من ال�سمنة واالأ مرا�ص املزمنة مبا يف ذلك مر�ص ال�سكري وا إرتفاع �سغط الدم وكذلك ا إرتفاع ن�سب الدهون يف
الدم من خالل التغذية والن�ساط البدين .وقد مت االأ خذ بعني االعتبار امل�ستجدات يف هذا املجال ونود اأن ننوه هنا باأن هذا
االإر�سادات موجهة لالأ �سخا�ص االأ �سحاء ومن ذلك االأ مور املتعلقة بالدهون املتحولة واالأ حما�ص الدهنية  3-wو .6-w
اأما املر�سى ذوي االحتياجات الغذائية اخلا�سة واحلاالت املعقدة فا إنه يتوجب عليهم ا�ست�سارة اأخ�سائيي التغذية.



كيفية ا�ستخدام الكتيب:
مت ا إعداد هذا الكتيب لالأ �سخا�ص الذين يثقفون االآخرين حول الغذاء ال�سحي اجليد .وي�ستهدف فئات
كثرية منها:
-

م�سريف ال�سحة املدر�سية ومعلمني املدار�ص يف جميع املراحل الدرا�سية  ،الكليات التقنية واملعاهد،
مدار�ص فنون الطبخ وكليات ال�سيافة هذا باالإ�سافة ا إىل حما�سري اجلامعات.
مثقفي املجتمع ويت�سمن املثقفني ال�سحيني ،اأع�ساء جمموعات الدعم ال�سحية ،موظفو اخلدمة
االجتماعية ،روؤ�ساء اللياقة وممر�سات املجتمع.
املخت�سني /اأخ�سائي ال�سحة ويت�سمن االأ طباء  ،فني التغذية ،اأخ�سائي التغذية واملمر�سات.
هذا الكتيب يزود املثقفني باملعلومات امل�ساعدة التي يحتاجون ا إليها لفهم ال�سبب اجلوهري من ا إعداد
هذا الكتيب ،وهكذا فاإن االإي�ساحات البيانية لـ (الطبق العماين ال�سحي) من املمكن تعدل لتت�سمن
االأ غذية املنا�سبة جلميع الفئات املختلفة .ويو�سح الكتيب كل االإر�سادات ال�سرورية لكل امل�ستويات
الفردية واجلماعية بينما يوفر كذلك تو�سيات معينة ملجموعات حمددة مثل البالغني كبار ال�سن
واحلوامل واملر�سعات  ...الخ

«الطبق العماين ال�سحي» هو ال�سرح النظري للدليل العماين للغذاء ال�سحي .وهو اأداة من املمكن اأن
ت�ستخدم بوا�سطة املخت�سني يف جمال ال�سحة والتثقيف والتعليم وم�سانع االأ غذية لرتويج الغذاء ال�سحي
يف مواقع عملهم .وهو يهدف ا إىل ت�سجيع ا�ستهالك اأغذية متنوعة من جمموعات الغذاء ال�ستة كل يوم
بكميات تتما�سى مع الدليل العماين للغذاء ال�سحي  .ويعر�ص املعلومات باأ�سكال تخطيطية حول الكمية
واأنواع االأ طعمة الختيارها كل يوم ،وتكون متما�سية مع الر�سائل الداعمة للغذاء ال�سحي.



كيف حت�سب االحتياجات الغذائية
ا إن االحتياجات الغذائية من الطاقة ،الربوتني  ،الدهون ،الفيتامينات واملعادن تعتمد على وزن ال�سخ�ص
وطوله وعمره وجن�سه ومدى ن�ساطه وعليه فقد مت ح�ساب متو�سط احتياجات االأ فراد العمانيني لكل فئة
عمريه.وعلى ال�سخ�ص اأن يتناول االأ طعمة التي من �ساأنها اأن تفي باحتياجاته من املغذيات ل�سمان �سحة
جيدة ،وحياة اأف�سل.
والبد من وجود تغيريات بكميات كميات الطعام امل�ستهلكة من يوم الآخر ،ا إال اأن متو�سط النظام الغذائي ملدة
اأ�سبوع اأو �سهر مث ًال يجب اأن يكون يف معدل االحتياجات املذكورة يف اجلدول.
ومن املعروف اأن النظام الغذائي ال�سحي ي�ساعد على احلماية من املر�ص ،وتقوية املناعة و القدرات الع�سلية
والعقلية ويعتقد وجود مكونات غري معروفه علمياً ،يف اخل�سروات والفواكه وغريها من االأ طعمة ،ولهذا فان
هذه االإر�سادات مت التعبري عنها كاأطعمة ولي�ص مغذيات.
ويو�سح اجلدول التايل االحتياجات الغذائية للعمانيني بح�سب فئات املجتمع  .وميكن لالأ فراد واملخت�سيني
الرجوع لها ا إال اأن الطريقة االأ كرث عملية هو الرجوع ا إىل جدول احل�س�ص بح�سب فئات املجتمع املختلفة.



املر�سعات

احلوامل

الن�ساء

الرجال

ال�سباب

الن�ساء

الرجال

املراهقني

الأ طفال

�سغار الأ طفال

فئات املجتمع

جميع الفئات

> 70

70-51

50-31

30-19

> 70

70-51

50-31

30-19

18-14

13-9

18-14

13-9

8-4

3-1

الفئة العمرية
)بال�سنوات)

Calcium
)(mg

Zinc
)(mg

1600
27002100
29002400

1800

2000

2000

1800

2200

2400

2100

2400

1900

3000

2000

1400

1000

الطاقة
)كيلوكالوري)

Folate
)(µg

72.5-48

67.5-42

40-32

45-36

50-40

50-40

45-36

55-44

60-48

52.5-42

60-48

47.5-38

75-60

50-40

35-28

25-20

بروتني
)غرام )

Iron
)(mg

540-330

500-290

300-220

36-14.5

58-19

52-17

32-13

337.5-247.5

375-275

40-16

36-14.5

44-18

48-19

42-17

48-19

38-15

60-24

40-16

28-11

20-8

الأ لياف
)غرام )

40-16

375-275

337.5-247.5

412.5-302.5

450-330

393.8-288.8

450-330

356.3-261.3

562.5-412.5

375-275

262.5-192.5

187.5-137.5

كربوهيدرات
)غرام )

Vitamin
)D (µg

Vitamin
A (µg
)RE

1450-840

1300-735

800-560

900-630

1000-700

1000-700

900-630

1100-770

1200-840

1050-735

1200-840

950-665

1500-1050

1000-700

700-490

500-350

فيتامني أا
( مكروغرام
مكافئ الرتينو)

Fiber
)(g

15-6

13.5-5.3

8-4

9-4.5

10-5

10-5

9-4.5

11-5.5

12-6

10.5-5.3

12-6

9.5-4.8

15-7.5

10-5

7-3.5

5.0-2.5

فيتامني د
)مكروغرام)

Carbohydrates
)(g

16-13

15-11

8.8

9.9

11

11

9.9

12.1

13.2

11.6

13.2

10.5

16.5

11.0

7.7

5.5

حديد
)مليغرام )

Protein
)(g

580-360

540-315

320-240

360-270

400-300

400-300

360-270

440-330

480-360

420-315

480-360

380-285

600-450

400-300

280-210

200-150

فولت
)مكروغرام)

29-24

27-21

16

18

20

20

18

22

24

21

24

19

30

20

14

10

زنك
)مليغرام)

1160-600

1100-525

640-400

720-450

800-500

800-500

720-450

880-550

960-600

840-525

960-600

760-475

1200-750

800-500

560-350

400-250

Population
category

كال�سيوم
)مليغرام )

Agegroup
)(years

جدول (  )1الكميات الغذائية التي يو�سى بها من الربوتينات والكربوهيدرات والفيتامينات ألهميتها لل�سحة العامة للمجموعات ال�سكانية املختلفة يف عمان



املر�سعات

احلوامل

الن�ساء

الرجال

الن�ساء

الرجال

الأ طفال

�سغار الأ طفال

فئات املجتمع

جميع الفئات

> 70

70-51

50-31

30-19

> 70

70-51

50-31

30-19

18-14

13-9

18-14

13-9

8-4

3-1

الفئة
العمرية
(بال�سنوات)

2900-2400

2700-2100

1600

1800

2000

2000

1800

2200

2400

2100

2400

1900

3000

2000

1400

1000

الطاقة
(كيلوكالوري)

14.5-8.4

13.5-7.3

8.0-5.6

9.0-6.3

10.0-7.0

10.0-7.0

9.0-6.3

11.0-7.7

12.0-8.4

10.5-7.3

12.0-8.4

9.5-6.7

15.0-10.5

10.0-7.0

7.0-4.9

5.0-3.5

فيتامني هـ
( مليغرام الفا
توكوفريول)

116-48

108-42

46-32

72-36

80-40

80-40

72-36

88-44

96-48

84-42

96-48

76-38

120-60

80-40

56-28

40-20

فيتامني ك
(مكروغرام)

87-60

81-52.5

48-40

54-45

60-50

60-50

54-45

66-55

72-60

63-52.5

72-60

57-47.5

90-75

60-50

42-35

30-25

فيتامني ج
( مليغرام)

2.3-1.2

2.2-1.0

1.3-0.8

1.44-0.9

1.6-1

1.6-1

1.5-0.9

1.8-1.1

1.9-1.2

1.7-1.1

1.9-1.2

1.6-0.9

2.4-1.5

1.6-1

1.12-0.7

0.8-0.5

ثيامني
( مليغرام)

2.6-1.4

2.4-1.3

1.4-0.9

1.6-1.1

1.8-1.2

1.8-1.2

1.6-1.1

2.0-1.3

2.2-1.4

1.9-1.3

2.1-1.4

1.7-1.1

2.7-1.8

1.8-1.2

1.3-0.8

0.9-0.6

رايبوفالفني
( مليغرام)

29-14.4

27-12.6

16-9.6

18-10.8

20-12

20-12

18-10.8

22-13.2

24-14.4

21-12.6

24-14.4

19-11.4

30-18

20-12

14-8.4

10-6

نيا�سني
( مليغرام)

2.9-1.5

2.7-1.0

1.6-0.8

1.8-0.9

2-1

2-1

1.8-0.9

2.2-1.1

2.4-1.2

2.1-1.1

2.4-1.2

1.9-0.9

3-1.5

2-1

1.4-0.7

1-0.5

فيتامني ب6
( مليغرام)

2.9-1.5

2.7-1.0

1.6-0.8

1.8-0.9

2-1

2-1

1.8-0.9

2.2-1.1

2.4-1.2

2.1-1.1

2.4-1.2

1.9-0.9

3-1.5

2-1

1.4-0.7

1-0.5

فيتامني
ب12
(مكروغرام)

2.9-1.5

2.7-1.0

1.6-0.8

1.8-0.9

2-1

2-1

1.8-0.9

2.2-1.1

2.4-1.2

2.1-1.1

2.4-1.2

0.9-1.9

1.5-3

1-2

0.7-1.4

0.5-1

فلور
( مليغرام)

217-180

202-157

120

135

150

150

135

165

180

158

7.2-5.9

6.7-5.3

4.0

4.5

5.0

5.0

4.5

5.5

6.0

6.0

4.8

7.5

5.0

3.5

2.5

5.3

180

142

225

150

105

75

فلور
( مليغرام)

�سوديوم
(غرام)

جدول (  ) 2الكميات الغذائية التي يو�سى بها من الربوتينات والكربوهيدرات والفيتامينات ألهميتها لل�سحة العامة للمجموعات ال�سكانية املختلفة يف عمان.



تعريف جمموعات الطعام-:
يتم تق�سيم االأ طعمة ا إىل جمموعات تبع ًا ملحتواها من الطاقة واملغذيات بحيث ت�ساعد يف تعريف ما على
ال�سخ�ص تناوله  ،والكميات التي تفي باحتياجات خمتلف الفئات العمرية.
وتتكون جمموعات الطعام العمانية من جميع االأ طعمة التي يتناولها العمانيون ب�سفة معتادة ،وقد مت تق�سيمها
ا إىل جمموعات بح�سب حمتواها من املغذيات وقد مت مراجعة قائمة االأ طعمة املكونة من  217طعاما يف �سوء
االأ بحاث املتوفرة ،ومت بناء ًا عليه ا إ�سناد كل طعام ا إىل جمموعة.
وقد مت ت�سنيف جمموعات االأ طعمة ا إىل  6جمموعات رئي�سية لالأ طعمة وهي :احلبوب الكاملة والبطاطا ،الفواكه،
اخل�سراوات ،اللحوم وبدائلها ،البقول ،احلليب وااللبان ومنتجاتها ،وهي املذكورة يف اجلدول رقم ( .) 3
جدول ( )3املجموعات الغذائية للدليل الغذائي العماين.
املجموعة

احلبوب الكاملة والبطاطا
اخل�سروات

الفواكه

الت�سنيف

األياف عالية – األياف قليلة

القمح الكامل  ،االأ رز االأ �سمر ،االأ رز االأ بي�ص ،طحني القمح االأ بي�ص

غنية بالفيتامني (ج)

الفلفل احللو و�سل�سة الطماطم والقرنبيط والبنجر «�سمندر» والفجل

غنية بالفيتامني (اأ)

اخل�ص والكرنب واجلزر والقرع ( كو�سا ) والبازال اخل�سراء

غنية باحلديد  /حم�ص الفوليك

ال�سبانخ والبقدون�ص وامللوخية

اأخرى

الب�سل والبامية واخليار والباذجنان والثوم

غنية بالفيتامني (ج)

املوالح واالأ نانا�ص واجلوافة والكرز والتوت

غنية بالفيتامني (اأ)

املاجنو والفافاي وامل�سم�ص والربقوق

غنية بالبوتا�سيوم

الزبيب والتني املجفف والتمر واملوز وال�سمام
جوز هند ،العنب ،التفاح ،الكمرثى ،التني ،التمر ،الفواكه املجففة ،ع�سري الفاكهة
الطازجة ،االأ نانا�ص املعلبة

اأخرى

اللحوم وبدائلها

البقوليات

احلليب واالأ لبان ومنتجاتها

الدهون والزيوت

الأ طعمة املدرجة حتت الت�سنيف

اللحوم احلمراء
الدواجن
االأ �سماك
املك�سرات والبذور
البي�ص
املنتجات املعلبة
العد�ص
الفول املجفف
البازالء
احلليب
الزبادي
اجلنب
اأخرى
امل�سبعة
غري امل�سبعة مثل تلك االأ حادية
واملتعددة واالأ حما�ص الدهنية
 اوميجا 3الدهون املهدرجة

حلوم البقر واملاعز واجلمال
الدجاج والدواجن االأ خرى
جميع اأنواع ال�سمك
جميع اأنواع املك�سرات والبذور
جميع اأنواع البي�ص
حلوم معلبة و�سجق و�ساورما وكباب  ،اأ�سابع وقطع الدجاج املقلية
جميع اأنواع العد�ص
جميع اأنواع احلم�ص والفول واأي�سا تلك املعلبة
البازالء املجففة
طويل االأ جل واملب�سرت والبودرة
جميع اأنواع الروب واللنب والك�سك
جميع اأنواع اجلنب
لبنة
ال�سمن والزبد واحلليب املجفف والكرمية

الزيوت النباتية واالأ �سماك
الوجبات ال�سريعة والفطائر والكعك واالأ طعمة املقلية التجارية
10

تعريف احل�س�ص الغذائية
تعترب احل�س�ص الغذائية اأكرث الطرق �سيوع ًا لتحديد كميات الطعام وجمموعاتها  ،وت�ساعد على ت�سهيل
تطبيق االإر�سادات الغذائية وتناول املواد الغذائية بالكميات املو�سى بها.
مت تعريف احل�س�ص الغذائية على اأ�سا�ص كميات الطعام التي يتم تناولها ب�سورة معتادة من خالل
الدرا�سات يف الوجبة الواحدة ويف بع�ص احلاالت يعتمد قيا�ص احل�سة الواحدة على كميات الطعام التي
توفر كميات مت�ساوية من نوع معني من املغذيات مثل الكال�سيوم حيث تقا�ص ح�سة اجلبنة مبا يعادل ما يوفر
كوب واحد من احلليب .وهناك طرق اأخرى حل�ساب احل�س�ص مثل الكمية املعتاد تناولها .وغريها وتوجد
كميات احل�س�ص يف قاعدة بيانات متوفرة على �سبكة االنرتنت ويتم ا�ستخدام ح�ساب احل�س�ص االأ مريكية
ككميات معتمدة م�ستخدمه يف معظم تطبيقات علم التغذية.
ويعترب ح�ساب احل�س�ص اأداة مفيدة يف تعريف الكميات امل�ستهلكة لالأ فراد ويف اأثناء الدرا�سات.
وحل�ساب االأ طباق العمانية فقد مت اعتماد الطرق نف�سها يف حتويل الكميات ا إىل ح�س�ص ،ومت تطويرها حيث
اأنها تتوفر حالي ًا يف قاعدة بيانات وزارة ال�سحة.
القواعد العامة لتحديد كميات احل�س�ص:
-1ح�سة واحدة من احلبوب ت�ساوي  0.5كوب من االأ رز املطبوخ ،املعكرونة ،اأو احلبوب املطبوخة ت�ساوي
 30جرام من االرز واملعكرونة الغري مطبوخة� ،سريحة واحدة من اخلبز ،كعكة كوب �سغري .وكوب واحد من
حبوب االفطار.
-2ح�سة من اخل�سروات والفواكه  :كوب واحد من اخل�سار الورقية والفاكهة النيئة  ،اأو ن�سف كوب من
اخل�سار اأو الفواكه املقطعة  ،املطبوخة ،اأو  4/3كوب من ع�سري اخل�سار اأو الفواكه.
-3اللحوم وبدائلها  :اأون�ص واحد من اللحوم ،الدجاج اأو االأ �سماك ،بي�سة واحدة  0.25 ،كوب فول مطبوخ ،
 0.50اأون�ص من مك�سرات.
-4البقول :ن�سف كوب عد�ص ،فول ،اأو بازالء ح�سة واحدة  0.25كوب فول مطبوخ،
-5احلليب ومنتجاته :ح�سة واحدة ت�ساوي كوب حليب اأو روب 45( ،جرام) من اجلنب الطبيعي مثل جبنة
�سيدر اأو ( 60جرام) من اجلنب امل�سنع.
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االحتياجات الغذائية للعمانيني ح�سب االأ عمار واملجموعات الغذائية:
اأ -الأ طفال واملراهقني
لالطفال واملراهقني العمانيني بناء على الطاقة والحتياجات
اجلدول ( : )4الكميات التي يو�سى بها أ
الغذائية للعمانيني والأ مناط الغذائية والأ طعمة املف�سلة .
املجموعة
احلبوب (كوب)
احلبوب الكاملة
احلبوب االأ خرى
الفواكه (كوب)
اخل�سروات (كوب)
اللحوم وبدائلها (جرام)
البقوليات (كوب)
احلليب ومنتجاته ( كوب)

� 5-1سنوات
ذكر  /اأنثى

� 14-6سنة
ذكر  /اأنثى

� 18-14سنة
ذكور

� 18-14سنة
ا إناث

0.5
2
2
1.5
60
0.5
0.3

1
3
3
2.5
100
1
0.5

1.5
4.5
5
4.5
130
1
1

1
4
4
4
100
1
0.5

ب -البالغني وكبار ال�سن
اجلدول ( : )5الكميات التي يو�سى بها للبالغني من الرجال والن�ساء من العمانيني وكبار ال�سن بناء على
الطاقة والحتياجات الغذائية للعمانيني والأ مناط الغذائية والأ طعمة املف�سلة .
املجموعة
احلبوب ( كوب)
احلبوب الكاملة
احلبوب االأ خرى
الفواكه ( كوب)
اخل�سروات ( كوب)
اللحوم وبدائلها (جرام )
البقوليات ( كوب)
حليب ومنتجاته ( كوب)

� 70-19سنة
ذكر

� 70-19سنة
اأنثى

اأكرث من 70
ذكر /اأنثى

1
3.5
4
3
100
1
0.5

1
2.5
3.5
3
80
0.5
0.5

1
2.5
3
2.5
75
1
0.5

1

احلوامل
1
4
4.5
4
105
1
0.5

املر�سعات
1.3
5
5.5
4.5
126
1
1

املغذيات ذات االأ همية:
يناق�ص هذا اجلزء املواد الغذائية التي يجب و�سعها يف االعتبار عند التخطيط لنظام غذائي ل�سخ�ص
ب�سحة جيدة .بع�ص هذه املغذيات تتواجد بن�سب كبرية يف الغذاء مثل الدهون ،وبع�سها يتواجد بن�سب قليلة.
وللقيام باختيارات �سحيحة يجب اأن يهتم ال�سخ�ص مبحتواها يف الطعام ،ويقر أا بعناية البيانات املوجودة
على املعلبات.
الدهون  :يجب تناول كمية منا�سبة من االأ غذية التي حتتوى على الدهون الأ نها ت�ساعد على توفري احتياجات
اجل�سم من الطاقة واالأ حما�ص الدهنية االأ �سا�سية والفيتامينات الذائبة يف الدهون .يعترب نوع الدهون املتناولة
يف الوجبة الغذائية مهم ًا فمثال زيت الزيتون وزيت الذرة ودوار ال�سم�ص يقلل خماطر التعر�ص لالإ �سابة
بق�سور ال�سرايني التاجية بينما الزيوت امل�سبعة «زيت النخيل» واملتحولة واملهدرجة مثل ال�سمن توؤدي ا إىل
زيادة هذه املخاطر .وي�ستهلك العمانيون كمية كبرية من الزيوت امل�سبعة واملتحولة من ال�سمن ،زيوت الطهي
واالأ طعمة املعلبة والوجبات ال�سريعة واخلفائف.
الأ لياف  :ت�ساعد االأ طعمة التي حتتوى على كمية كبرية من االأ لياف على جتنب االإ�سابة بالعديد من االأ مرا�ص
املزمنة وميكن احل�سول على االأ طعمة الغنية باالأ لياف عند تناول البقوليات والفواكه واخل�سروات واحلبوب
الكاملة مثل ال�سعري والهري�ص (القمح الكامل).
احلديد  :يلعب احلديد وظائف هامة يف اجل�سم حيث اأنه ينقل االأ وك�سجني ا إىل االأ ن�سجة من الرئة عن طريق
خاليا الدم احلمراء (الهيموجلوبني) ،وكذلك فهو يعترب و�سيلة نقل لالإ لكرتون داخل اخلاليا كما اأنه جزء
اأ�سيل من نظام االإنزميات يف االأ ن�سجة املختلفة ويوؤدي نق�ص احلديد ا إىل انخفا�ص القدرة على اأداء الن�ساط
احلركي عند االأ فراد الذين ي�ستمر هذا النق�ص لديهم لفرتة طويلة ،وقد اأظهرت الدرا�سات اأن هذا االأ مر
يتح�سن بعد تناول مكمالت احلديد .كذلك فاإن االإ�سابة بنق�ص احلديد يف مرحلة مبكرة من الطفولة ميكن
اأن يوؤدي ا إىل تلف دائم يف اأن�سجة املخ ويوؤثر ب�سكل �سلبي على نظام املناعة الذاتي �سد االأ مرا�ص  .كذلك
يوؤثر نق�ص احلديد على قدرة االأ طفال والر�سع على الرتكيز والتذكر والتعلم .اأما نق�ص احلديد بني الن�ساء
احلوامل فيمكن اأن يوؤدي ا إىل تاأثريات �سلبية على �سحة املولود واالأ م وت�سبب م�ساكل عند الوالدة.
وللح�سول على االحتياجات املطلوبة من احلديد ،يجب اأن حتتوى النظام الغذائي على كميات منا�سبة من
احلديد احليواين ( من اللحوم والدواجن وال�سمك ) واحلديد النباتي ( االأ وراق اخل�سراء والبقوليات ) .
كذلك من املهم تناول املواد املدعمة مثل الطحني املدعم باحلديد وحبوب االإفطار .ويقدم النظام الغذائي
العماين يف الوقت احلايل فقط  %28من احتياجات اجل�سم .بينما ا إذا ا�ستبدل الطحني غري املدعم بذلك
املغنى باحلديد فا إن ن�سبة ما يح�سل عليه العماين من احلديد ترتفع ا إىل  %64من احتياجاته.
الفولت  :اأظهرت الدرا�سات اأهمية م�ستوى الفوالت لدى الن�ساء احلوامل يف حتديد �سحة املولود حيث
اأن الفوالت ي�ساهم ب�سكل كبري يف منع االإ�سابه باالأ مرا�ص الوراثية .كذلك فاإن زيادة الكمية املتناولة من
الفوالت توؤدي ا إىل خف�ص ن�سبة الهومو�س�ستني يف الدم وهو االأ مر الذي قد ي�ساعد على خف�ص خماطر التعر�ص
لالإ �سابة باجللطة واأمرا�ص القلب واالأ وعية الدموية لذلك فا إن تناول الفوالت قبل احلمل يعترب عامل مهم يف
1

احلماية من الت�سوهات اخللقية الناجمة من االأ مرا�ص الوراثية
ومن االأ طعمة الغنية بالفوالت القمح الكامل وطحني القمح املدعم بالفوالت باالإ�سافة اىل البقوليات
واخل�سروات .حيث اأنه قبل التدعيم يوفر النظام الغذائي يف عمان  %35من احتياجات اجل�سم من الفوالت
فقط ولكن بعد التدعيم فا إن الن�سبة ت�سل ا إىل  . %93حيث يتوفر ما ال يقل عن  %59من احتياجات اجل�سم
من الفوالت من خالل برنامج التدعيم لطحني القمح.
فيتامني د والكال�سيوم  :هناك حاجة ا إىل فيتامني ( د ) للمحافظة على وجود الن�سب املطلوبة من الكال�سيوم
والفو�سفات يف الدم ،وهي من املعادن ال�سرورية ل�سمان �سحة العظام و�سالمة الع�سالت وقدرة االأ ع�ساب
على التو�سيل ووظائف خاليا اجل�سم عامة .وميكن اأن يوؤدي نق�ص فيتامني د يف اجل�سم ا إىل االإ�سابة
بالك�ساح لدى االأ طفال وا إذا ترافق ذلك مع وجود نق�ص يف الكال�سيوم فمن املمكن اأن يوؤدي ا إىل لني العظام
لدى الكبار .تعترب اأ�سعة ال�سم�ص من امل�سادر الهامة للح�سول على فيتامني (د) ولذلك يجب التعر�ص لل�سم�ص
ب�سكل يومي ويجب تناول كمية كافية من الكال�سيوم .
يعترب اللنب امل�سدر االأ �سا�سي للح�سول على الكال�سيوم يف النظام الغذائي العماين والتي توفر يف الوقت
احلايل  1.6ميكروغرام بينما املطلوب احل�سول على ما بني  9 – 4.5ميكروغرام يف اليوم  .وال توجد
درا�سات كافية حول مدى تعر�ص العمانيني الأ �سعة ال�سم�ص ولكن وعلى اأية حال فاإنه يو�سى باأن تت�سمن
اال�سرتاجتيات الرامية ا إىل حت�سني ن�سبة فيتامني ( د ) يف اجل�سم ،والرتكيز على التعر�ص لل�سم�ص بدرجة
كافية حيث يو�سى باأن يتم التعر�ص لل�سم�ص ملدة  20-15دقيقة يومي ًا مع مراعاة جتنب التعر�ص لل�سم�ص
خالل الفرتة من ال�ساعة احلادية ع�سر ا إىل الثالثة ع�سراً.
الزنك  :يلعب الزنك دور هام يف نظام املناعة ويف حالة وجود خلل يف ن�سبة الزنك يف اجل�سم فاإن الفرد يكون
عر�سة لالإ �سابة بتاأخر يف النمو والبلوغ ومنو العظام واآفات يف اجللد وا إ�سهال وت�ساقط ال�سعر وا�سطراب
ال�سهية وزيادة القابلية للتعر�ص ا إىل االلتهابات وظهور تغريات يف ال�سلوك وا�سطراب يف اجلهاز املناعي
للج�سم .وي�ساهم النظام الغذائي للعمانيني يف توفري فقط  %54من احلد االأ دنى املو�سى به وهو 10.8
مليجرام من الزنك يف اليوم  .يوؤدي الربوتني الغذائي ا إىل حت�سني امت�سا�ص الزنك بينما يوؤدي وجود
الفايتات ا إىل منعه ولذلك يو�سى بتناول االأ طعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم احلمراء واحلبوب الكاملة
والبقوليات .
ال�سوديوم  :توؤدي زيادة تناول ال�سوديوم واالأ طعمة اململحة ا إىل زيادة خماطر التعر�ص لالإ �سابة بارتفاع
�سغط الدم واأمرا�ص القلب واالأ وعية و�سرطان املعدة وتقدر كمية ال�سوديوم املُتناولة بني العمانيني باأنها
�سعف الكمية املطلوبة وي�ساهم ملح الطعام بـ  %87من الكمية التي يتم تناولها  .من بني امل�سادر االأ خرى
لل�سوديوم يف النظام الغذائي العماين ال�سمك اململح والطماطم املعلبة و النقانق والبي�ص ولذلك فانه ين�سح
بالتقليل من تناول ملح الطعام و اخلفائف املعلبة الغنية بامللح.
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 -1الر�سالة االأ وىل  :احر�ص على تنويع غذائك واجعله �سحي ًا ومتوازن ًا
ت�سري الدرا�سات التغذوية يف �سلطنة عمان ا إىل اأنه ويف الوقت الذي يعاين بع�ص العمانيني من ال�سمنة فا إن
البع�ص االآخر يعاين من نق�ص الوزن ،باالإ�سافة ا إىل اأن نق�ص املغذيات الدقيقة مثل احلديد وفيتامني (اأ)
واليود هو ال�سائد بني اأفراد املجتمع .وتبني اأن العمانيني يتناولون كميات كبرية من االأ طعمة التي ال حتتوي
على املغذيات االأ �سا�سية  ،ون�سبة قليلة منهم يتناولون نظام ًا غذائي ًا فقري ًا يف الطاقة واملغذيات.
يجب اأن تزود الوجبة املتوازنة للج�سم بالطاقة الكافية للنمو والبقاء والن�ساط البدين اليومي ولكن يف ذات
الوقت يجب اأن تزوده كذلك بكمية كافية من الفيتامينات واملعادن ،ولذلك فا إن من ال�سروري تعديل النمط
الغذائي العماين بحيث ي�ستمل االأ طعمة واخلفايف العالية يف القيمة الغذائية واملنخف�سة يف ال�سعرات
احلرارية  .يجب اأن ن�سع يف اعتبارنا اأن نوع الدهون التي نتناولها مهم جد ًا حيث اأن الوجبات ال�سريعة
املعلبة ،واملح�سرة خارج املنزل حتتوى على الدهون املتحولة ون�سبة عالية من امللح وبالتايل تزيد من خماطر
االإ�سابة بزيادة ن�سبة ال�سحوم يف الدم واأمرا�ص القلب واالأ وعية الدموية.
والنظام الغذائي املتنوع هو ذلك الذي يلبي االحتياجات من العنا�سر الغذائية لل�سخ�ص ويف نف�ص الوقت
يحافظ على حمتوى الطاقة �سمن احلدود املو�سى بها  .لكي يتم حتقيق هذه املتطلبات فاإنه يجب اأن يحتوى
النظام الغذائي على احلبوب واللحوم والفواكه واخل�سروات والبقوليات واحلليب ومنتجاته والدهون
والزيوت وفق الكميات املحددة يف اجلدول ( .)6توفر االأ طعمة باأنواعها م�ستويات خمتلفة من العنا�سر
الغذائية وللح�سول على االحتياجات من العنا�سر الغذائية كلها يجب التنويع يف املجموعات الغذائية كما
يجب التنويع يف كل جمموعة على حده وذلك ب�سورة منتظمة .عالوة على ذلك فا إن الطعام املتنوع يحتوى
على مئات املواد التي نح�سل عليها ب�سكل طبيعي مثل الكاروتينويدات والفالفونويدز واالإي�سوفالفونات وهى
مغذيات تتوفر يف اخل�سروات والفواكه .وبع�ص هذه املواد ت�ساعد ب�سكل كبري يف الوقاية من االأ مرا�ص ورمبا
تكون بع�ص هذه املغذيات غري معروف حتى االآن لنا ولذلك فا إن التنويع يف الطعام بني و�سمن جمموعات
االأ طعمة ي�سمن با إن ي�سمل النظام الغذائي جميع هذه املواد.
• تاأكد اأن الوجبة التي تتناولها حتتوى يوميا على كميات كبرية من احلبوب والفواكه واخل�سروات و
البقوليات واللحوم وبدائلها واحلليب ومنتجاته واملاء.
• تناول كميات كافية من الفواكه واخل�سروات وتاأكد من اأن ت�سمل كافة املجموعات الفرعية يف نظامك
اليومي.
• تناول االأ غذية املدعمة مثل الطحني املدعم باحلديد والزيت املدعم بفيتامني أا وامللح املدعم
باليود.
• اخرت الدهون بعناية وتناول االأ طعمة التي حتتوى على كميات قليلة من الدهون امل�سبعة واملتحولة.
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23

احلبوب ( ك )
الكاملة
الطحني االأ بي�ص
34
الفواكه( ك)
فيتامني أا
فيتامني ج
بوتا�سيوم
اأخرى
اخل�سراوات( ك )
فيتامني أا
فيتامني ج
احلديد
اأخرى
احلم
وبدائلها(غرام)
البقوليات( ك )
احلليب
45
ومنتجاته(ك)
الدهون(غرام)

جمموعة
الأ طعمة
12

29

0.2

0.3

35

0.6

0.1

0.4

0.3

0.7

0.3

0.4

0.4

1.6

0.4

الطفل 3-1
�سنوات

1000

40

0.4

0.5

84

0.9

0.1

0.6

0.5

1.0

0.4

0.6

0.6

2.3

0.6

الطفل 8-4
�سنوات

1400

47

0.5

0.6

70

1.0

0.1

0.7

0.6

1.1

0.5

0.7

0.6

2.6

0.7

املراأة > 70

1600

52

0.5

0.7

77

1.1

0.1

0.8

0.7

1.2

0.6

0.8

0.7

2.9

0.8

الرجل 70
املراأة 70-51

1800

59

0.5

0.7

91

1.3

0.2

0.8

0.7

1.4

0.6

0.8

0.7

3.2

0.9

2000
الرجال/املراأة
13-9
املراأة 50-19

63

0.6

0.7

91

1.3

0.2

0.9

0.8

1.5

0.6

0.8

0.8

3.5

0.9

الرجال 30-19

2200

70

0.6

0.8

91

1.6

0.2

1.0

0.8

1.7

0.7

0.9

0.9

3.9

1.0

2400
الرجال 70-51
الرجال 50-31
املراأة18-14

77

0.7

0.9

105

1.6

0.2

1.1

0.9

1.8

81

0.8

1.1

126

1.8

0.2

1.3

1.1

0.9

1.2

1.2

4.9

1.3

الرجال 18-14
املراأة املر�سع

2.1

0.8

1.0

1.0

4.2

1.1

املراة احلامل

2600

3000

اجلدول(  ) 6املوجود أ
بال�سفل يو�سح الن�سب املو�سى بها من الكميات الغذائية للمجموعات أال�سا�سية والفرعية تبعاً لحتياجات الطاقة ملجموعات ال�سكان املختلفة يف عمان
اعتماداً على احتياجات الطاقة املح�سوبة والحتياجات من املغذيات للعمانيني و أامناط أالطعمة املحلية.
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 -2الر�سالة الثانية  :اأخرت احلبوب الكاملة وتناول البطاطا بق�سرتها
 هذه املجموعة هي امل�سدر الرئي�سي للكربوهيدرات يف النظام الغذائي حيث يجب اأن ت�سكل مابني  55ا إىل  % 75من ا إجمايل ال�سعرات احلرارية وال ينبغي اأن تتجاوز ال�سكريات بها  % 10من
ا إجمايل ال�سعرات احلرارية .ولتحقيق نظام غذائي ذو � 2000سعر حراري يجب اأن يتناول ال�سخ�ص
 8ح�س�ص من احلبوب ،تكون ثالث منها على االأ قل من احلبوب الكاملة (جدول .) 3
للحبوب الكاملة فوائد كثري ًا مرتبطة باحل�سا�سية لالن�سولني ،القدرة على ال�سيطرة على الوزن،
احلماية من اأمرا�ص القلب وت�سري بع�ص الدرا�سات ا إىل الدور الوقائي للحبوب الكاملة �سد ال�سرطان.
وهى م�سدر غني باالأ لياف الغذائية املعروفة بانها ت�ساعد على االإح�سا�ص بال�سبع ،وتنظيم عمل
اجلهاز اله�سمي ،وتقليل خطر االإ�سابة بال�سمنة ،ال�سرطان وامرا�ص القلب باالإ�سافة ا إىل ذلك
فا إن احلبوب الكاملة تعترب م�سدر جيد لفيتامني ب ،واملعادن والفوالت .كما ين�سح بتناول ثلث
اال�ستهالك اليومي كحد ادين من اخلبز االأ �سمر واالأ طعمة واحلبوب الكاملة مثل الهري�ص وح�ساء
ال�سعري ..ا إلخ  ،لذلك النظام الغذائي ذو الـ � 2000سعر حراري يجب اأن ي�سمل على ح�ستني اأو ثالثة
من احلبوب الكاملة يومي ًا .
 تعترب احلبوب م�سادر للعديد من املكونات الغذائية من بينها االأ لياف الغذائية وعديد من فيتاميناتاملجموعة ( ب) ( الثيامني ريبوفالفني ونيا�سني وحم�ص الفوليك) ،واملعادن ( احلديد و املغني�سيوم
و ال�سيلينيوم ).
 االأ لياف الغذائية من احلبوب الكاملة كجزء من الغذاء ال�سحي ت�ساعد على تاأخري االإفراغ املعديواالإح�سا�ص بال�سبع وحت�سني م�ستويات الدهون يف الدم.
 ت�ساعد االأ لياف الغذائية على خف�ص تركيزات اجللوكوز وحت�سن ح�سا�سية لالأ ن�سولني بنيمر�سى ال�سكري.
 االأ طعمة املحتوية على االأ لياف مثل احلبوب الكاملة ت�ساعد على االإح�سا�ص بال�سبع بوجود �سعراتحرارية اأقل.
 احلبوب الكاملة تعترب م�سادر جيدة لالأ لياف الغذائية ،وحتتوي احلبوب املعاجلة على ن�سبة قليلةمن االأ لياف.
 تلعب فيتامينات املجموعة (ب) ( الثيامني وريبوفالفني ونيا�سني والفوالت ) دورًا اأ�سا�سي ًا يف عمليةاالأ ي�ص وت�ساعد اجل�سم على حترير الطاقة من الربوتني والدهون والكربوهيدرات .كما تلعب دور ًا
يف التمتع بجهاز ع�سبي �سليم.
 تعترب احلبوب الكاملة م�سادر جيدة للمغني�سيوم وال�سلنيوم ويعترب املغني�سيوم معدن ًا مهم ًا لبناءالعظام وحترير الطاقة من الع�سالت .ويحمي ال�سلنيوم اخلاليا من االأ ك�سدة ويلعب دور ًا مهما يف
�سالمة اجلهاز املناعي.
 وي�ساعد البوتا�سيوم على احلفاظ على م�ستوى �سغط الدم �سليم وتعترب البطاط احللوة «الفندال»والعادية من امل�سادر اجليدة لهذا املعدن.
1

اجلدول ( -7أا ) الأ طعمة من جمموعة احلبوب الكاملة املتوفرة يف �سلطنة عمان ح�سب احتياجات كل فئة عمريه .
� 5-1سنوات � 14-6سنة � 18-14سنة � 18-14سنة
اأمثلة
املجموعة
ا إناث
ذكور
ذكر  /اأنثى ذكر  /اأنثى
احلبوب ( كوب )
1
1.5
1
0.5
احلبوب الكاملة
1
1.5
1
0.5
القمح االأ �سمر
0.5
0.75
0.5
0.25
االأ رز االأ �سمر
0.5
0.75
0.5
0.25
املعكرونة الكاملة
0.5
0.75
0.5
0.25
الهري�ص ،اجلري�ص ،ال�سعري
1
1.5
1
0.5
اخلبز االأ �سمر «�سريحة»
1
1.5
1
0.5
حبوب االأ فطار الكاملة
1
1.5
1
0.5
البطاطا مع ق�سرتها «�سغرية»
4
4.5
3
2
احلبوب الأ خرى
2
2.25
1.5
1
االأ رز االأ بي�ص
4
4.5
3
2
طحني القمح االأ بي�ص
4
4.5
3
2
خبز اأبي�ص
4
4.5
3
2
البطاطا منزوعة ق�سرتها «�سغرية»
4
4.5
3
2
حبوب االأ فطار ،رقائق الذرة
اجلدول ( -7ب) الأ طعمة من جمموعة احلبوب الكاملة املتوفرة يف �سلطنة عمان ح�سب احتياجات كل فئة عمريه.
70-19
� 70-19سنة اأكرث من 70
�سنة
احلوامل املر�سعات
اأمثلة
املجموعة
ذكر /اأنثى
اأنثى
ذكر
احلبوب ( كوب )
1.3
1
1
1
1
احلبوب الكاملة
1.3
1
1
1
1
القمح الكامل
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
االأ رز االأ �سمر
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
املعكرونة الكاملة
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
الهري�ص ،اجلري�ص ،ال�سعري
1.3
1
1
1
1
اخلبز االأ �سمر (�سريحة)
1.3
1
1
1
1
حبوب االأ فطار الكاملة
البطاطا مع ق�سرتها (حبة
1.3
1
1
1
1
�سغرية )
5
4
2.5
2.5
3.5
احلبوب اأخرى
2.5
2
1.25
1.25
1.75
االأ رز االأ بي�ص
5
4
2.5
2.5
3.5
طحني القمح االأ بي�ص
5
4
2.5
2.5
3.5
خبز اأبي�ص (�سريحة)
البطاطا منزوعة ق�سرتها
5
4
2.5
2.5
3.5
(حبة �سغرية)
5
4
2.5
2.5
حبوب االأ فطار ،رقائق الذرة 3.5
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 -3الر�سالة الثالثة  :تناول من  3اإىل  5ح�س�ص من اخل�سروات يومي ًا
كل اأنواع اخل�سروات هي م�سادر مهمة للفيتامينات واملعادن وحتتوي على مغذيات خمتلفة .على �سبيل
املثال فاخل�سروات الورقية هي م�سدر جيد للفيتامني (اأ) واالأ لياف الغذائية واأي�سا اخل�سروات ال�سفراء
مثل اجلزر هي م�سادر جيدة للفيتامني (اأ) .ويعترب حمتوى اخل�سروات من املواد امل�سادة لالأ ك�سدة
عامل مهم يف الوقاية من االأ مرا�ص املزمنة .ويف املتو�سط يو�سى بتناول  3ح�س�ص من اخل�سروات ( 3
اأكواب غري مطبوخ اأو  1.5كوب /مطبوخ /مقطع /اأو معلب يومياً) ومن املهم توزيع اخل�سروات املتناولة
بني املجموعات االأ ربعة الفرعية  :خ�سروات حتتوي على فيتامني (اأ) ،وخ�سروات حتتوي على فيتامني
(ج) ،واخل�سروات الغنية باحلديد و باقي اخل�سروات ب�سكل يومي .ويظهر اجلدول ( )8اأنواع الطعام
من جمموعات اخل�سروات الفرعية املتوفرة يف �سلطنة عمان.
-

-

تناول الفواكه واخل�سروات كجزء نظام غذائي �سحي ي�ساعد على احلد من خطر ال�سكتة الدماغية
ورمبا اأمرا�ص القلب االأ خرى ،ال�سكري من النوع الثاين ،واأمرا�ص ال�سرايني .كما قد ي�ساعد اأي�س ًا
على الوقاية من خطر احل�سى يف الكلى وه�سا�سة العظام.
تناول الفواكه واخل�سروات كجزء من النظام الغذائي ال�سحي يحمي من بع�ص اأنواع من مر�ص
ال�سرطان مثل �سرطان الفم واملعدة وامل�ستقيم.
تناول االأ طعمة قليلة ال�سعرات احلرارية مثل اخل�سروات بد ًال من بع�ص االأ طعمة ذات ال�سعرات
احلرارية العالية مفيد يف خف�ص ال�سعرات احلرارية املتناولة.
معظم اخل�سروات قليلة يف ن�سب الدهون وال�سعرات احلرارية بطريقة طبيعية ،ولي�ص فيها ما يحتوي
على الكول�سرتول ( .ال�سل�سة اأو التوابل قد ت�سيف الدهون اأو ال�سعرات اأو الكول�سرتول).
تعترب اخل�سروات م�سادر مهمة للمغذيات مبا فيها البوتا�سيوم واالأ لياف الغذائية وحم�ص الفوليك
والفيتامينات (اأ) (هـ) و(ج).
االأ نظمة الغذائية الغنية بالبوتا�سيوم قد ت�ساعد على احلفاظ على �سغط الدم يف معدالته املطلوبة.
واخل�سروات التي حتتوي على البوتا�سيوم تت�سمن الفول االأ بي�ص ومنتجات الطماطم (معجون
و�سل�سة وع�سري) والبنجر (ال�سمندر) وفول ال�سويا والفا�سوليا والعد�ص وال�سبانخ والقرع
والفا�سوليا البي�ساء.
فيتامني (اأ) ي�ساعد على احلفاظ على �سحة العيون والب�سرة واحلماية من االإلتهابات .
الفيتامني (هـ) ي�ساعد على حماية الفيتامني (اأ) واالأ حما�ص الدهنية ال�سرورية من االك�سدة يف
اخلاليا.
فيتامني (ج) ي�ساعد على التئام اجلروح و�سالمة االأ �سنان واللثة كما ي�ساعد على امت�سا�ص
احلديد.

 يت�سمن النظام الغذائي العماين العادي حاليا ح�ستني من اخل�سروات اأغلبها من الطماطم (حمفوظةغالباً) ،والب�سل .من املهم زيادة عدد احل�س�ص ا إىل  4يف املتو�سط  ،وا إعطاء اهتمام خا�ص بوجود ت�سكيلة من
1

اخل�سروات الطازجة مثل اخل�سروات التي حتتوي على فيتامني (اأ) ( اجلزر والكرنب والقرع ) ،واخل�سروات
التي حتتوي على الفيتامني (ج) ( الفلفل احللو والطماطم والقرنبيط ) وتلك الغنية باحلديد ( اخل�سروات
ذات االأ وراق اخل�سراء ) باالإ�سافة ا إىل اخل�سروات االأ خرى مثل البامية والب�سل والباذجنان واخليار.
اجلدول ( – 8أا ) الأ طعمة من جمموعة اخل�سروات وجمموعاتها الفرعية واملتوفرة يف �سلطنة عمان ح�سب احتياجات
كل فئة عمريه .
� 18-14سنة
� 18-14سنة
� 14-6سنة
� 5-1سنوات
املجموعة
ا إناث
ذكور
ذكر  /اأنثى
ذكر /اأنثى
4
4.5
2.5
1.5
اخل�سروات ( كوب )
املجموعات الفرعية
الفلفل احللو و�سل�سة الطماطم والقرنبيط والبنجر والفجل
غنية بالفيتامني (ج)
اخل�ص والكرنب واجلزر والقرع ( كو�سا ) والبازال اخل�سراء
غنية بالفيتامني (اأ)
ال�سبانخ والبقدون�ص وامللوخية
غنية باحلديد  /حم�ص الفوليك
الب�سل والبامية واخليار والباذجنان والثوم
اأخرى
اجلدول ( – 8ب ) الأ طعمة من جمموعة اخل�سروات وجمموعاتها الفرعية واملتوفرة يف �سلطنة عمان ح�سب
احتياجات كل فئة عمريه .
املجموعة
اخل�سروات ( كوب )
غنيةالفيتامني (ج)
غنية بالفيتامني (اأ)
غنية باحلديد  /حم�ص الفوليك
اأخرى

اأكرث من
� 70-19سنة � 70-19سنة
70
احلوامل املر�سعات
ذكر /اأنثى
اأنثى
ذكر
4.5
4
2.5
3
3
املجموعات الفرعية
الفلفل احللو و�سل�سة الطماطم والقرنبيط والبنجر والفجل
اخل�ص والكرنب واجلزر والقرع ( كو�سا ) والبازالء اخل�سراء
ال�سبانخ والبقدون�ص وامللوخية
الب�سل والبامية واخليار والباذجنان والثوم

0

 -4الر�سالة الرابعة  :تناول ما بني  2اإىل  4ح�س�ص من الفواكه يومي ًا
 تعترب الفواكة من امل�سادر الهامة للفيتامينات واملعادن مثل فيتامني (اأ) الذي له دور مهم يف�سالمة الب�سرة ومناعة اجل�سم كما اأنه يعمل كم�ساد لالأ ك�سدة ويوجد يف املاجنو والفافاي باالإ�سافة
ا إىل امل�سم�ص والربقوق ،وهذه حما�سيل زراعية حملية يف عمان .ويعمل فيتامني (ج) على حت�سني
امت�سا�ص احلديد وهو موجود يف احلوام�ص مثل الربتقال والليمون .اأما املوز وال�سمام فهي غنية
بالبوتا�سيوم الذي يعمل على احلد من خطر ارتفاع �سغط الدم وحتتوي كل جمموعة فرعية على
ت�سكيلة من املكونات االأ خرى من بينها االأ لياف الغذائية وم�سادات االأ ك�سدة التي تعزز من احلالة
ال�سحية وت�ساعد على الوقاية من االأ مرا�ص.
 تناول املواد الغذائية الغنية بالفواكه كجزء من النظام الغذائي ال�سحي قد يوؤدي ا إىل احلد منخطر التعر�ص لل�سكتة الدماغية ورمبا اأمرا�ص القلب االأ خرى .كما ي�ساعد على خف�ص خطر التعر�ص
ملر�ص ال�سكري من النوع الثاين.
 تناول املواد الغذائية الغنية بالفواكه كجزء من النظام الغذائي ال�سحي قد ي�ساعد علىالوقاية من التعر�ص لبع�ص اأنواع ال�سرطان مثل �سرطان الفم واملعدة وامل�ستقيم.
 تناول اأطعمة غنية باالأ لياف مثل الفواكه واخل�سروات ي�ساعد على خف�ص خطر التعر�ص الأ مرا�صالقلب وال�سرايني.
 تناول اأطعمة مثل الفواكه ذات ال�سعرات احلرارية املنخف�سة كبدائل لالأ طعمة عالية ال�سعراتاحلرارية ي�ساعد على التقليل من عدد ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة والدهون واالمالح.
 معظم الفواكه تتمتع مب�ستوى منخف�ص من الدهون وال�سوديوم وال�سعرات احلرارية وال يوجد منبينها ما يحتوي على الكول�سرتول.
 الفواكه تعد م�سادر جيدة للعديد من املغذيات حيث حتتوي على البوتا�سيوم واالأ ليافالغذائية والفيتامني (ج) وحم�ص الفوليك.
 االأ نظمة الغذائية الغنية بالبوتا�سيوم ت�ساعد على احلفاظ على �سغط دم معتدل ومن بني الفواكهالتي تعترب م�سادر جيدة للبوتا�سيوم املوز والربقوق املجفف وع�سريه وامل�سم�ص املجفف وال�سمام
واخلوخ وع�سري الربتقال.
 االأ لياف الغذائية املوجودة يف الفواكه تعترب جزء من الغذاء ال�سحي وت�ساعد على خف�ص م�ستوياتالكول�سرتول يف الدم وخطر التعر�ص الأ مرا�ص القلب.
 الفواكه الطازجة ب�سورتها الكاملة واملقطعة تعترب م�سادر جيدة لالأ لياف الغذائية بينما يحتويع�سري الفاكهة على كمية قليلة من االأ لياف.
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 الفيتامني (ج) مهم للنمو وا إ�سالح اأن�سجة اجل�سم وي�ساعد على التئام اجلروح و�سالمة االأ �سنانواللثة.
 النظام الغذائي العماين يحتوي على ح�ستني من الفواكه ويف االأ غلب من التمر وال�سمام واملاجنو.ويف نظام غذائي يحتوي على � 2000سعر حراري يجب اأن يتناول ال�سخ�ص على االأ قل  3ح�س�ص من
الفاكهة.
وتتكون احل�سة من حبة من املوزاأو التفاح اأو الربتقال اأو ن�سف كوب من الفواكه املقطعة مثل ال�سمام.
ويجب اأن يراعى التنويع يف الفواكه يومي ًا بحيث ت�سمل تلك الغنية بفيتامني اأ ،مثل املاجنو ،الفافاي،
امل�سم�ص والربقوق ،وتلك الغنية بفيتامني ج من الربتقال ،االأ نانا�ص ،اجلوافة ،الكرز والتوت .واملجموعة
الغنية بالبوتا�سيوم مثل الزبيب ،التني املجفف ،التمر ،املوز وال�سمام وبقية الفواكه املو�سمية االأ خرى.
جدول (  – 9اأ ) الأ طعمة من جمموعة الفواكه وجمموعاتها الفرعية واملتوفرة يف �سلطنة عمان ح�سب احتياجات كل
فئة عمريه.
18-14
18-14
14-6
5-1
�سنة
�سنة
�سنة
�سنوات
املجموعة
ا إناث
ذكور
ذكر  /اأنثى
ذكر /اأنثى
4
5
3
2
الفواكه ( كوب )
املجموعات الفرعية
احلوام�ص واالأ نانا�ص واجلوافة والكرز والتوت
غنية بالفيتامني (ج)
املاجنو والفافاي وامل�سم�ص والربقوق
غنية بالفيتامني (اأ)
الزبيب والتني املجفف والتمر واملوز وال�سمام
غنية بالبوتا�سيوم
جوز هند ،العنب ،التفاح ،الكمرثى ،التني ،التمر ،الفواكه املجففة ،ع�سري الفاكهة
اأخرى
الطازجة ،االأ نانا�ص املعلبة
جدول (  – 9ب ) الأ طعمة من جمموعة الفواكه وجمموعاتها الفرعية واملتوفرة يف �سلطنة عمان ح�سب احتياجات
كل فئة عمريه.
املر�سعات
� 70-19سنة اأكرث من  70احلوامل
� 70-19سنة
املجموعة
اأنثى
اأنثى
ذكر /اأنثى
اأنثى
ذكر
5.5
4.5
3
3.5
4
الفواكه ( كوب )
املجموعات الفرعية
احلوام�ص واالأ نانا�ص واجلوافة والكرز والتوت
غنيةالفيتامني (ج)
املاجنو والفافاي وامل�سم�ص والربقوق
غنية بالفيتامني (اأ)
الزبيب والتني املجفف والتمر واملوز وال�سمام
غنية بالبوتا�سيوم
جوز هند ،العنب ،التفاح ،الكمرثى ،التني ،التمر ،الفواكه املجففة ،ع�سري الفاكهة
اأخرى
الطازجة ،االأ نانا�ص املعلبة


 -5الر�سالة اخلام�سة  :تناول ال�سمك ،والدواجن ،والبي�ص واللحوم يومي ًا
-

-

-

اللحوم والدواجن واالأ �سماك هي م�سادر رئي�سية للربوتينات واالأ لياف الغذائية واملعادن .باالإ�سافة
لذلك فا إن ال�سمك م�سدر رئي�سي لالأ حما�ص الدهنية الثالثية التي اأظهرت الدرا�سات اأنها تعترب
عامل مهم يف الوقاية من ا إرتفاع الدهون يف الدم ،واأمرا�ص االأ وعية الدموية ،وهى حمفز على
منو الدماغ عند االأ طفال .ويتناول العمانيون من الدجاج �سعف ما يتناولون من اللحوم ومقارنة
أي�سا
باالأ �سماك فا إن ا�ستهالك الدجاج حوايل  5اأ�سعاف ا�ستهالكهم من االأ �سماك .اللحوم امل�سنعة ا ً
ت�سكل جزءًا مهم ًا يف جمموعة اللحوم ،ويعترب ما حتتويه من الدهون املهدرجة �سعف الكمية املو�سي
بها .باإ�سافة ا إىل ذلك فا إن ا�ستهالك اللحوم امل�سنعة �سائع ًا ب�سكل كبري .مما يعني باأن العمانيني
يتناولون �سعف احلد االأ ق�سى امل�سموح به من الدهون املتحولة ال�سارة باجل�سم ،وحوايل  %20من
احتياجاتهم لالأ حما�ص الدهنية الثالثية ال�سرورية للج�سم.
وتوفر هذه املجموعة مبكوناتها من اللحوم ،الدواجن ،االأ �سماك والبي�ص واملك�سرات مغذيات عديدة
وت�سمل الربوتينات ،فيتامينات املجموعة ب ( النيا�سني ،الثيامني ،الرينوفالفني ،وفيتامني ب،6
فيتامني هـ  ،احلديد ،الزنك واملغن�سيوم).
تعترب الربوتينات اللبنة االأ �سا�سية لبناء العظام ،والع�سالت ،والغ�ساريف واجللد والدم .وت�سكل
البنية االأ �سا�سية لالإ نزميات ،الهرمونات والفيتامينات .والربوتينات هى اأحدى الثالث مغذيات التى
توفر ال�سعرات احلرارية ،مع الدهون والن�سويات.
جمموعة الفيتامينات (ب) املوجودة يف جمموعة االأ طعمة هذه تخدم العديد من الوظائف املهمة
للج�سم فهي ت�ساعد على توفري طاقة عمل اجل�سم وتلعب دورًا حيويا يف وظيفة اجلهاز الع�سبي
وت�ساعد على تكوين كرات الدم احلمراء وبناء االأ ن�سجة.
الفيتامني (هـ) م�ساد للتاأك�سد حيث ي�ساعد على حماية الفيتامني (اأ) واالأ حما�ص الدهنية ال�سرورية
من االأ ك�سدة يف خاليا اجل�سم.
ي�ستخدم احلديد حلمل االأ وك�سجني يف الدم .وتعاين العديد من املراهقات والن�ساء يف مرحلة
االإجناب من اأنيميا نق�ص احلديد لذا فينبغي تناول االأ طعمة الغنية باحلديد الهيمي ( اللحوم ) اأو
االأ طعمة االأ خرى الغنية باحلديد الغري هيمي م�ساحبة للمواد الغذائية الغنية بفيتامني (ج) والتي
ت�ساعد على امت�سا�ص احلديد فيه.
يلعب املغني�سيوم دور ًا يف بناء العظام وحترير الطاقة من الع�سالت.
يلعب الزنك دور ًا هام ًا يف التفاعالت الكيميائية احليوية وي�ساعد على تنفيذ وظائف جهاز املناعة
ب�سكل �سليم.
توؤدي االأ نظمة الغذائية التي حتتوي م�ستوى كبري من الدهون امل�سبعة ا إىل رفع م�ستويات الكول�سرتول
ال�سار يف الدم .الكول�سرتول ال�سار يُ�سَ مى  ( LDLبروتني �سحمي منخف�ص الكثافة) .ويت�سبب هذا
الربوتني يف زيادة خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب.
امل�ستوى املرتفع من  LDLيوؤدي بدوره ا إىل زيادة خطر التعر�ص الأ مرا�ص ال�سريان التاجي .وجدير
بالذكر اأن بع�ص عنا�سر جمموعة اللحوم حتتوي على معدل مرتفع من الدهون امل�سبعة وهي تت�سمن
قطع اللحم الدهنية من حلم البقر وال�ساأن (التي حتتوي على  % 75ا إىل  % 85من اللحوم غري
الدهنية) اللحم املفروم وال�سجق ( النقانق) وبع�ص اأنواع اللحوم الباردة املقطعة مثل ال�سالمي
وبع�ص اأنواع الدواجن مثل البط .وللمحافظة على م�ستويات �سليمة من الكول�سرتول يف الدم يجب


احلد من كمية ما يتم تناوله من هذه االأ طعمة.
 االأ نظمة الغذائية التي حتتوي على م�ستوى مرتفع من الكول�سرتول ميكن اأن توؤدي ا إىل رفع م�ستوياتالكول�سرتول الدهني قليل الكثافة يف الدم .ويوجد الكول�سرتول فقط يف االأ طعمة ذات امل�سادر
احليوانية .وهناك بع�ص االأ طعمة من هذه املجموعة ذات م�ستوى مرتفع من الكول�سرتول وهي
تت�سمن حماح البي�ص ( زالل البي�ص خايل من الكول�سرتول ) وحلوم االأ ع�ساء مثل الكبد واالأ ح�ساء.
ومن اجل امل�ساعدة على ا إبقاء م�ستويات �سليمة من الكول�سرتول يف الدم يجب احلد من تناول هذه
االأ طعمة.
 تناول كميات كبرية من الطعام الغني بالدهون يجعل من ال�سعب احلد من كميات ال�سعراتاحلرارية امل�ستهلكة.
تاأكد من احتواء الأ طعمة على الأ �سماك ،املك�سرات والبذور.
 هناك الكثريين ممن ال ي�سعون للح�سول على اختيارات متنوعة من جمموعة االأ طعمة هذه ،حيثيختارون اللحم اأو الدواجن كاأطباق رئي�سية لهم يومياً .تنويع االختيارات جلعلها تت�سمن ال�سمك
املك�سرات والبذور يف الوجبات ميكن اأن يزيد من مقدار االأ حما�ص الدهنية االأ حادية غري امل�سبعة
واالأ حما�ص الدهنية املتعددة غري امل�سبعة .يجب اأن تتوفر اأغلب الدهون املوجودة يف النظام الغذائي
من االأ حما�ص الدهنية االأ حادية غري امل�سبعة واالأ حما�ص الدهنية املتعددة غري امل�سبعة .بع�ص
االأ حما�ص الدهنية املتعددة غري امل�سبعة مهمة لل�سحة وال ميكن للج�سم تكوينها من دهون اأخرى.
 بع�ص اأنواع ال�سمك ( مثل ال�سلمون وال�سلمون املرقط والرجنة ) يحتوى على م�ستوى مرتفع مناالأ حما�ص الدهنية املتعددة غري امل�سبعة ت�سمى (اأحما�ص دهنية اأوميجا  ) 3وهي ما يطلق عليها
 EPAو  DHAوهناك بع�ص الدرا�سات التي ت�سري ا إىل اأن تناول االأ �سماك الغنية بهذه الدهون قد
تقلل خطر الوفيات من اأمرا�ص القلب.
 بع�ص املك�سرات والبذور ( الكتان واجلوز ) تعد م�سادر ممتازة لالأ حما�ص الدهنية ال�سرورية وبع�ص( بذور عباد ال�سم�ص واللوز والبندق ) م�سادر مهمة لفيتامني (هـ) املفيد.
 ُين َْ�سح بتناول على االأ قل  5ح�س�ص من ال�سمك اأ�سبوعي ًا ( وح�سة واحدة =  30جرام ) ،لزيادةم�ستويات االأ حما�ص الدهنية الثالثة.
الأ �سماك اململحة واملجففة:
 اال�ستهالك الزائد من ال�سمك اململح واملجفف واملدخن مرتبط بخطر التعر�ص ل�سرطان املعدةواأنواع اأخرى من ال�سرطان.
 هذه االأ نواع من االأ �سماك ال حتتوي على االأ حما�ص الدهنية الثالثية املوجودة عاد ًة يف االأ �سماكالدهنية.
 م�ستوي امللح لالأ �سماك العمانية اململحة ميكن اأن يزيد من خطر ارتفاع �سغط الدم.ُ -ين َْ�سح باحلد من مقدار االأ �سماك اململحة واملجففة واملدخنة ا إيل مرة يف االأ �سبوع اأو اأقل.



اجلدول (  – 10أا ) الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من جمموعة اأطعمة اللحوم ح�سب احتياجات كل
فئة عمريه.
� 18-14سنة
� 18-14سنة
� 14-6سنة
من � 5-1سنوات
املجموعة
ا إناث
ذكور
ذكر  /اأنثى
ذكر /اأنثى
100
130
100
60
اللحوم والبدائل ( جرام )
الت�سنيفات
حلوم البقر واملاعز واجلمال
اللحوم احلمراء
الدجاج والدواجن االأ خرى
الدواجن
جميع اأنواع ال�سمك
االأ �سماك
جميع اأنواع املك�سرات والبذور
املك�سرات والبذور
جميع اأنواع البي�ص
البي�ص
حلوم معلبة و�سجق و�ساورما وكباب  ،اأ�سابع وقطع الدجاج املقلية
املنتجات املعلبة
• يجب مراعاة االأ طعمة التي يتناوله االأ طفال يف ال�سن من �سفر اىل �سنتني واتباع �سيا�سية تغذية الر�سع و�سغار االأ طفال (انظر
كتيب االأ طعمة املكملة).

اجلدول (  – 10ب ) الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من جمموعة اأطعمة اللحوم ح�سب احتياجات
كل فئة عمريه.
اأكرث من 70
� 70-19سنة � 70-19سنة
املر�سعات
احلوامل
املجموعة
ذكر /اأنثى
اأنثى
ذكر
126
105
75
80
100
اللحوم والبدائل ( جرام )
الت�سنيفات
حلوم البقر واملاعز واجلمال
اللحوم احلمراء
الدجاج والدواجن االأ خرى
الدواجن
جميع اأنواع ال�سمك
االأ �سماك
جميع اأنواع املك�سرات والبذور
املك�سرات والبذور
جميع اأنواع البي�ص
البي�ص
حلوم معلبة و�سجق و�ساورما وكباب  ،اأ�سابع وقطع الدجاج املقلية
املنتجات املعلبة



 -6الر�سالة ال�ساد�سة  :تناول كوب من البقوليات يومي ًا
 هذه املجموعة تعد م�سدر ًا مهم ًا ملغذيات عديدة مثل املغني�سيوم والبوتا�سيوم واحلديد وحم�صالفوليك واالأ لياف الغذائية والربوتني كما اأنها م�سدر لعدد من االأ حما�ص الدهنية ال�سرورية.
البقوليات غنية بالفالفونويدز واأيزوفالفونيز وفيتو�ستريولز ،وهي مغذيات موجودة بكميات �سئيلة
جد ًا ا إال ا إنها �سرورية جل�سم االإن�سان .وي�ستهلك العمانيون من البقول مثل العد�ص والفول واحلم�ص
ماال يزيد عن  11جم يف اليوم .بينما لتحقيق النظام الغذائي ذو الـ� 2000سعر حراريُ ،ين َْ�سح
با�ستهالك فنجان واحد من البقوليات يف اليوم على االأ قل اأي حوايل  80جم.
 االأ طعمة النباتية من عائلة البقوليات تت�سمن الفول اجلاف والب�سلة والعد�ص وفول ال�سويا. االأ طعمة النباتية ميكن اأن تعمل على احلد من خطر التعر�ص لعدة اأنواع من ال�سرطان. البقوليات هي م�سادر ممتازة للربوتني والكربوهيدرات ذات موؤ�سر ال�سكر املنخف�ص واملغذياتالدقيقة االأ �سا�سية واالأ لياف الغذائية .
 اأظهرت الدرا�سات ا إرتباط تناول اخل�سروات والبقوليات والفاكهة بكميات كافية يخف�ص معدلالوفيات من اأمرا�ص القلب بني امل�سابني بال�سكري.
 تناول البقوليات عو�س ًا عن االأ طعمة الغنية بالدهون امل�سبعة اأو الن�سويات املكررة ( احلبوب املنقاة)يوؤدي خف�ص خطر التعر�ص الأ مرا�ص القلب ومر�ص ال�سكري من النوع الثاين.
 البقوليات غنية بالفالفونويدز حيث اأن الدرا�سات اأظهرت اأن ا إ�ستهالك االأ طعمة الغنيةلهذه املادة مرتبط بخف�ص معدالت اأمرا�ص القلب واالأ مرا�ص املزمنة.
 البقوليات غنية بالفيتو�ستريولز وهي مادة كيميائية ت�سابه الكول�سرتول من حيث الرتكيب .حتد منا إمت�سا�ص الكلول�سرتول ،والكول�سرتول ال�سار ( )LDLيف االأ معاء.
 اأظهرت بع�ص الدرا�سات اأن تناول مقادير اأكرب من االأ طعمة النباتية التي حتتوي على الفيتو�ستريولزمرتبط بتقليل ن�سب التعر�ص لل�سرطان.
 بع�ص النتائج من التجارب الطبية تقرتح باأن مدعمات الفيتو�ستريولز عند م�ستويات منخف�سة قدحت�سن اأعرا�ص التهاب املجرى البوىل التي قد توؤدي ا إىل ارتفاع االإ�سابة باأورام الربو�ستات( الغدد
الذكورية) ولكن هذه النتائج بحاجة ملزيد من الدرا�سات والبحوث لتاأكيد فعاليتها.



جدول ( – 11أا ) الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من جمموعة البقوليات ح�سب احتياجات كل فئة
عمريه.
� 18-14سنة
� 18-14سنة
� 14-6سنة
� 5-1سنوات
املجموعة
ا إناث
ذكور
ذكر  /اأنثى
ذكر /اأنثى
1
1
1
0.5
البقوليات ( كوب )
الت�سنيفات
جميع اأنواع العد�ص
العد�ص
جميع اأنواع احلم�ص والفول واأي�سا تلك املعلبة
الفول املجفف
البازالء املجففة
البازالء
جدول ( – 11ب ) الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من جمموعة البقوليات ح�سب احتياجات كل فئة
عمريه.
اأكرث من 70
� 70-19سنة
� 70-19سنة
املر�سعات
احلوامل
املجموعة
ذكر /اأنثى
اأنثى
ذكر
1
1
1
0.5
1
البقوليات ( كوب )
الت�سنيفات
جميع اأنواع العد�ص
العد�ص
جميع اأنواع احلم�ص والفول واأي�سا تلك املعلبة
الفول املجفف
البازالء املجففة
البازالء



 -7الر�سالة ال�سابعة :تناول احلليب ومنتجات االأ لبان يومي ًا
 احلليب ومنتجاته من امل�سادر الهامة للربوتني والكال�سيوم ،وللكال�سيوم اأهمية كربى يف �سالمةالعظام .حمتوى الدهون للحليب الكامل الد�سم واجلنب يجب اأن يوؤخذ يف االعتبار عند تناول اأطعمة
هذه املجموعة .حيث اأن اختيار ت�سكيلة من املنتجات ذات الدهون املنخف�سة والتقليل من تناول
االأ جبان ي�ساعد على التحكم يف كمية الدهون .ويو�سي النظام الغذائي ذو � 2000سعر حراري بتناول
ن�سف ح�سة لل�سخ�ص الواحد اأي ما يعادل كوب واحد =  1.5اآون�ص (45جم ) اجلنب (مث ًال
ال�سيدر) ،اأو  2اآون�ص (60جم ) جنب مطبوخ( على �سبيل املثال اجلنب االأ مريكي ).
 النظام الغذائي الغني مبنتجات االأ لبان ي�ساعد على بناء العظام واملحافظة على كثافته على مدىاحلياة .مما ي�ساهم يف تقليل ن�سب االإ�سابة به�سا�سة العظام.
 تناول منتجات االأ لبان مهم بخا�سة على �سالمة العظام اأثناء مراحل الطفولة واملراهقة حيث يتمبناء العظام.
 النظام الغذائي الذي ي�سمل منتجات االأ لبان يعترب نظام ًا متكامالً. ي�ستخدم الكال�سيوم يف بناء العظام واالأ �سنان ويحافظ على كثافة العظام .وتعد منتجات االأ لبان هيامل�سدر الرئي�سي للكال�سيوم يف غذائنا.
 االأ نظمة الغذائية الغنية بالبوتا�سيوم ت�ساعد على احلفاظ على �سالمة �سغط الدم ومنتجات االأ لبانوخا�سة الزبادي واحلليب ال�سائل توفر البوتا�سيوم.
 فيتامني (د) يعمل على املحافظة على م�ستويات منا�سبة من الكال�سيوم والفو�سفور يف اجل�سموبذلك ي�ساعد على بناء العظام واملحافظة عليها .احلليب املدعم بفيتامني (د) يعد م�سدر جيد
لهذه العنا�سر الغذائية .وتت�سمن امل�سادر االأ خرى الروب املدعم بفيتامني (د)  ،وحبوب االأ فطار
املدعمة بفيتامني ( د).
 منتجات االأ لبان التي تُ�سْ َت ْهلَك يف اأ�سكالها املنزوعة الد�سم اأو قليلة الد�سم تقدم القليل منالدهون.
ا إجعل اختيارك منتجات الأ لبان القليلة اأو اخلالية الد�سم.
ميكن اأن يوؤدي اختيار االأ طعمة من جمموعة االأ لبان ذات الدهون امل�سبعة والكول�سرتول ا إىل عواقب �سحية.
النظام الغذائي ذو الدهون امل�سبعة يوؤدي ا إىل رفع م�ستويات الكول�سرتول ال�سار يف الدم .وي�سمى الكول�سرتول
ال�سار ( LDLبروتني �سحمي منخف�ص الكثافة) .وهذا يت�سبب يف ا إزدياد خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب .العديد
من اأنواع اجلنب ومنتجات االأ لبان كاملة الد�سم امل�سنعة منها حتتوى على م�ستوى مرتفع من الدهون امل�سبعة.
و للم�ساعدة على ا إبقاء م�ستوى الكول�سرتول يف الدم مب�ستويات �سحية فيجب احلد من تناول هذه االأ طعمة،
باالإ�سافة لذلك فاإن زيادة مقدار الدهون يجعل من ال�سعب احلد من كمية ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة.


اجلدول ( – 12أا ) الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من جمموعة احلليب ومنتجات الأ لبان ح�سب
احتياجات كل فئة عمريه.
� 18-14سنة
� 18-14سنة
� 14-6سنة
من � 5-1سنوات
املجموعة
ا إناث
ذكور
ذكر  /اأنثى
ذكر /اأنثى
0.5
1
0.5
0.3
احلليب ومنتجات الأ لبان
(كوب)
الت�سنيفات
طويل االأ جل واملب�سرت والبودرة
احلليب
جميع اأنواع الروب واللنب والك�سك
الزبادي
جميع اأنواع اجلنب
اجلنب
لبنة
اأخرى
اجلدول ( – 12ب ) الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من جمموعة احلليب ومنتجات الأ لبان ح�سب
احتياجات كل فئة عمريه.
اأكرث من 70
� 70-19سنة
� 70-19سنة
ذكر /اأنثى احلوامل املر�سعات
املجموعة
اأنثى
ذكر
1
0.5
0.5
0.5
0.5
احلليب ومنتجات الأ لبان
(كوب)
الت�سنيفات
طويل االأ جل واملب�سرت والبودرة
احلليب
جميع اأنواع الروب واللنب والك�سك
الزبادي
جميع اأنواع اجلنب
اجلنب
لبنة
اأخرى



 -8الر�سالة الثامنة  :قلل اإ�ستهالكك من الدهون واخرت وجباتك اخلفيفة بعناية
 الدهون الغذائية مهمة لل�سحة ولتنفيذ وظائف اجل�سم ولكن كمية ونوع الدهون ميكن اأن يوؤثر علىاحلالة ال�سحية للفرد .تناول مقادير مرتفعة من الدهون امل�سبعة والدهون املتحولة والكول�سرتول
يزيد من خطر التعر�ص لوجود الدهون ال�سارة يف الدم وبالتايل زيادة خطر االإ�سابة باأمرا�ص
القلب.
 اال�ستهالك املنخف�ص جد ًا للدهون يزيد من احتمال عدم اكتفاء اجل�سم باحتياجاته من الفيتاميناتالذائبة يف الدهون مثل فيتامني (هـ)  ( ،أا )  ،االأ حما�ص الدهنية ال�سرورية وميكن اأن ت�ساهم كذلك
يف حدوث تغيريات غري جيدة يف ن�سبة الربوتني الدهني عايل الكثافة وكول�سرتول الدم وثالثي
اجلل�سريد ،اأنظر مربع املعلومات رقم (.)1
ما هي الأ حما�ض الدهنية امل�سبعة ؟
االأ حما�ص الدهنية امل�سبعة حتتوي على كل الهيدروجني التي ميكن اأن حتملها ذرات الكربون .الدهون
امل�سبعة �سلبة عادة يف درجة حرارة الغرفة وهي اأكرث ا�ستقرارًا ولهذا فهي ال تتحد ب�سهولة مع االأ وك�سجني.
الدهون املتحولة والدهون امل�سبعة هي العوامل الغذائية الرئي�سية يف رفع م�ستوى الكول�سرتول يف
الدم.
 امل�سادر الرئي�سية للدهون امل�سبعة يف النظام الغذائي االإعتيادي هي االأ طعمة احليوانية وبع�ص االأ طعمةالنباتية.
ما هي الدهون املهدرجة (املتحولة) ؟
دهون مهدرجة غري م�سبعة ولكنها ميكن اأن ترفع من الكول�سرتول ال�سار « »LDLوخف�ص الكول�سرتول
اجليد « .»HDLتن�س أا الدهون املهدرجة /اأو املتحولة من ا إ�سافة الهيدروجني للزيوت النباتية امل�ستخدمة
يف املنتجات التجارية املخبوزة كما ت�ستخدم يف الطبخ ملعظم �سال�سل مطاعم الوجبات ال�سريعة.
 الكعك والب�سكويت واملخبوزات التجارية االأ خرى م�سنوعة من الزيوت النباتية املهدرجة جزئياولهذا فهي حتتوي على دهون متحولة مبقدار مرتفع.
 �سرائح البطاطا املقلية والكعك واالأ طعمة املقلية التجارية االأ خرى هي م�سادر رئي�سية للدهوناملهدرجة يف النظام الغذائي.

0

مربع املعلومات ()1
الدهون التي ترفع
من الكول�سرتول
الكول�سرتول الغذائي
الدهون امل�سبعة

الدهون املهدرجة

اأمثلة

امل�سادر

اللحوم و�سفار البي�ص ومنتجات االأ لبان واأع�ساء
االأ طعمة احليوانية
اللحوم مثل القلب واالأ �سماك والدواجن
االأ لبان والكرمية واالأ ي�ص كرمي واجلنب والزبد
االأ طعمة احليوانية
وال�سحوم واللحوم
اأنواع معينة من الزيوت النباتية النخل ولب النخل وزيوت جوز الهند وزبدة الكاكاو
زيوت اخل�سروات املهدرجة جزئي ًا الكعك والب�سكويت والكيك والبطاط�ص املقلية
وحلقات الب�سل املقلي والكعك املقلي

ما هي الدهون املهدرجة ؟
اأثناء ت�سنيع االأ طعمة قد متر الدهون بعملية كيميائية تُ�سَ مى الهدرجة .ويق�سد بها ا إ�سافة الهيدروجني
اأو يف حالة االأ حما�ص الدهنية يطلق عليها امل�سبعة .هذه العملية تغري الزيت ال�سائل الذي يحتوي يف حالته
الطبيعية على قدر مرتفع من االأ حما�ص الدهنية غري امل�سبعة ا إىل احلالة ال�سلبة وا إىل حالة اأكرث ت�سبعاً.
وكلما زادت درجة الهدرجة كلما اأ�سبحت الدهون اأكرث ت�سبعاً .حتتوي منتجات جتارية كثرية على الزيوت
املهدرجة جزئي ًا وكلياً .وت�سري درا�سات حديثة اأن هذه الدهون قد ترفع م�ستوى الكول�سرتول يف الدم.
حمتوى احلام�ص الدهني يف معظم اأنواع ال�سمن تكون موجودة على العبوات .ال�سمن ال�سناعي ال�سائل اأو
�سبه ال�سائل يحتوي على القليل من الدهون امل�سبعة اأو الدهون املهدرجة.
ما هي الأ حما�ض الدهنية املتعددة غري امل�سبعة والأ حادية غري امل�سبعة؟
االأ حما�ص الدهنية املتعددة واالأ حادية غري امل�سبعة هي نوعان من االأ حما�ص الدهنية غري امل�سبعة .الدهون
غري امل�سبعة لديها على االأ قل مركب واحد غري م�سبع – وبذلك يكون هناك على االأ قل مكان واحد ميكن اأن
ي�ساف فيه الهيدروجني اجلزيء ،وعادة ما توجد يف الزيوت النباتية.
• الزيوت املتعددة غري امل�سبعة �سائلة يف درجة حرارة الغرفة ويف الثالجة وتتوحد هذه الدهون
مع االأ وك�سجني ب�سهولة يف الهواء لتف�سد .امل�سادر امل�سرتكة للدهون املتعددة غري امل�سبعة موجودة
مبربع املعلومات (.)2
• الزيوت االأ حادية غري امل�سبعة �سائلة يف درجة حرارة الغرفة ولكنها تبد أا يف التجمد يف درجة
حرارة الثالجة.

1

مربع املعلومات ()2
الدهون ذات الكول�سرتول الأ قل
الدهون املتعددة غري امل�سبعة
الدهون االأ حادية غري امل�سبعة

الأ مثلة
عباد ال�سم�ص وال�سم�سم وال�سويا وبذرة عباد ال�سم�ص واجلوز والبذور
الزيتون والكانوال وزيت الفول ال�سوداين واالأ فوكادو

متيل الدهون املتعددة غري امل�سبعة ا إىل م�ساعدة اجل�سم على التخل�ص من الكول�سرتول امل�سكل حديثًا .ومن
ثم فهي تبقي على انخفا�ص م�ستوى الكول�سرتول يف الدم وتقلل من تر�سب الكول�سرتول يف جدار ال�سرايني.
أي�سا قد ت�ساعد على تقليل الكول�سرتول يف الدم
وقد اأظهرت البحوث حديث ًا اأن الدهون االأ حادية غري امل�سبعة ا ً
طاملا اأن النظام الغذائي يحتوي على القليل جد ًا من الدهون امل�سبعة.
كال النوعني من الدهون غري امل�سبعة ي�ساعد على خف�ض م�ستوى الكول�سرتول يف الدم عند ال�ستخدام
بد ًل من الدهون امل�سبعة يف نظامك الغذائي .ولكن يجب اأن يكون هناك اعتدال يف تناول كل اأنواع الدهون
لأ ن الدهون حتتوي على اأكرث من �سعف ال�سعرات احلرارية املوجودة يف الربوتني اأو الكربوهيدرات.
الزيوت املتعددة غري امل�سبعة اأو االأ حادية غري امل�سبعة  -املارجرين يجب اأن ت�ستخدم بكميات حمدودة بد ًال
من اأنواع الزيوت الذي حتتوي على قدر كبري من الدهون امل�سبعة مثل الزبد .اختار الدهون والزيوت التي
حتتوي على اأقل من جرامني من الدهون امل�سبعة لكل معلقة.
الدهون توفر الطاقة واالأ حما�ص الدهنية ال�سرورية وتعمل على نقل ما يتم امت�سا�سه من الفيتامينات
القابلة للذوبان يف الدهن ( أا  ،د ،هـ  ،ك) والكاريتنويدات .وهذه الدهون تعمل كلبنة لبناء اجل�سم ،ولها دور
اأ�سا�سي يف تنظيم العديد من الوظائف احليوية يف اجل�سم.
وترتكز التو�سيات اخلا�سة بهذه املجموعة لي�ست فقط على جمموعة ا إ�ستهالك الدهون الذي يجب اأن ال
يتجاوز  %30من جمموع ال�سعرات احلرارية ،بل على نوعية الدهون .الدهون املتحولة هي التي يتم ا�ستهالكها
كدهون نباتية مهدرجة وهي تعمل على ا إرتفاع ن�سب االإ�سابة باأمرا�ص القلب حتى يف م�ستوى ا إ�ستهالك
منخف�ص ،ولذلك فا إن يو�سى بتقليل الكمية امل�ستهلكة منها الأ قل من  %1.0من جمموع ال�سعرات احلرارية .
هذا النوع من الدهون عاد ًة يوجد يف الوجبات ال�سريعة و�سرائح البطاط�ص املقلية والب�سكويت والدونت....،
ا إلخ.
يو�سح اجلدول (  ) 13كمية الدهون املو�سى بها لفئات ال�سكان املختلفة يف عمان .وت�ساهم الدهون حالي ًا
باأكرث من  %40من مقدار ال�سعرات احلرارية لدى العمانيني وهو ما له تاأثري خطري على ال�سحة العامة.
والدهون يف النمط الغذائي العماين غالب ًا ما تكون من الوجبات اخلفيفة وال�سريعة خ�سو�س ًا لدى �سغار


ال�سن وطلبة املدار�ص.الزالت عادة ا إ�سافة ال�سمن او الزبدة على املائدة متداولة لدى بع�ص الفئات ويجب
احلد منها ،وباالإ�سافة انه يجب ا�ستبدال االأ طعمة ال�سريعة واملقلي بخيارات اأكرث �سحية.
كما اأن تناول كميات عالية من امللح واالأ طعمة املحفوظة بامللح يزيد خطر االإ�سابة ب�سرطان املعدة فلذلك
يجب تناول امللح واالأ طعمة اململحة باعتدال .باالإ�سافة ا إيل اأن معظم االأ طعمة الدهنية حتتوي على ن�سب
مرتفعة من امللح اأو ال�سكر .مما يزيد من خطر التعر�ص ا إىل ارتفاع �سغط الدم وزيادة تناول ال�سكر ميكن
اأن يوؤدي ا إىل ت�سو�ص االأ �سنان.
اجلدول ( )13الأ طعمة امل�ستهلكة اأو املتاحة يف ال�سوق العماين من الدهون والزيوت والأ طعمة ذات الن�سب املرتفعة من
امللح اأو ال�سكر اأو الدهون.
الأ طعمة :مثال
الت�سنيفات
ا�سم املجموعة
ال�سمن والزبد واحلليب املجفف والكرمية
امل�سبعة
غري امل�سبعة مثل تلك االأ حادية
الزيوت النباتية واالأ �سماك
واملتعددة واالأ حما�ص الدهنية -
الدهون والزيوت
اوميجا 3
الوجبات ال�سريعة والفطائر والكعك واالأ طعمة
الدهون املهدرجة
املقلية التجارية
رقائق البطاط�ص والوجبات اململحة والدهنية
امللح واالأ طعمة اململحة
االأ طعمة ذات الن�سب
ال�سكر والع�سل واالأ ي�ص كرمي والبودجن واحللوى
ال�سكر واالأ طعمة ال�سكرية
املرتفعة من امللح اأو ال�سكر
واحللويات
اأو الدهون
الكعك والب�سكويت و �سرائح البطاط�ص
جميع االأ طعمة ذات الدهون املرتفعة
وال�سوكوالتة ا إلخ



 -9الر�سالة التا�سعة  :اتبع املفاتيح اخلم�ص ل�سمان ماأمونية �سالمة الغذاء
يجب اأن تكون الوجبة املتكاملة مغذية واآمنة .التلوث البكرتيولوجى ،الكيميائي ،والفيزيائي للطعام يوؤدي
ا إىل االإ�سابة باأمرا�ص عديدة ترتاوح من تعب يف املعدة واالإ�سهال ا إىل اأمرا�ص يف اجلهاز الع�سبي .الكثري
من النا�ص يعانون يومي ًا من االأ مرا�ص املنقولة بالطعام والتي ميكن الوقاية منها باتباع ممار�سات النظافة
واختيار االأ كل بعناية وتخزينه وطهيه ب�سكل جيد .
خم�ض مفاتيح رئي�سية يجب اأن تتوفر لكي يكون الطعام اآمن -:
 -1حافظ على نظافتك
• اغ�سل يديك قبل تناول الطعام ،واثناء حت�سريه وبعد الذهاب ا إىل دورة املياه.
• اغ�سل ونظف جميع االأ �سطح واملعدات امل�ستخدمة يف عملية ا إعداد الطعام .
• ا�سمن حماية الطعام و�ساحات املطبخ والطعام من التعر�ص للح�سرات والقوار�ص و�سائر
احليوانات.

تذكر باأنه وعلى الرغم من اأن معظم امليكروبات ل ت�سبب اأمرا�ض ا إل اأن بع�ض امليكروبات اخلطرية
تتنت�سر ب�سكل وا�سع يف الرتبة واملياه واحليوانات والأ �سخا�ض .وتنتقل هذه امليكروبات بوا�سطة الأ يدي،
واأقم�سة امل�سح واأدوات ومعدات الطبخ وبخا�سة األواح التقطيع وممكن اأن تنتقل هذه امليكروبات ا إىل
الطعام من اأقل تالم�ض وت�سبب الأ مرا�ض املنقولة عن طريق الطعام.

يجب غ�سل الأ يدي
• قبل التعامل مع الطعام وخالل عملية ا إعداد الطعام .
• بعد الذهاب ا إىل احلمام
• بعد التعامل مع اللحوم والدواجن احلية .
• بعد تغيري حفاظات االأ طفال .
• بعد تنظيف االأ نف .


•
•
•
•

بعد مالم�سة القمامة .
بعد التعامل مع املواد الكيماوية ( مبا يف ذلك املواد املنظفة )
بعد التعامل مع احليوانات االأ ليفة يف املنزل .
بعد التدخني .

كيف ننظف الأ طباق والأ واين ؟
• قم بعملية التنظيف اأثناء ا إعداد الطعام مع االهتمام ب�سكل جيد باالأ وعية التي ناأكل اأو ن�سرب اأو
نطهي فيها والتي تالم�ص الغذاء اأو الفم .
• عقم ب�سكل جيد االأ لواح التي يتم التقطيع عليها واالأ وعية بعد مالم�ستها للحوم اأو االأ طعمة
البحرية غري النا�سجة .
• نظف وجفف معدات النظافة الأ ن امليكروبات تتكاثر ب�سرعة يف االأ ماكن املبللة .
بعد الوجبات
• تخل�ص من الطعام الفائ�ص يف �سلة املهمالت .
• اغ�سل االأ دوات واالأ طباق باملاء ال�ساخن مع �سابون التنظيف با�ستخدام قطعة ا�سفنج نظيفة اأو
فر�ساه الإزالة الطعام وال�سحوم .
• ا�سطف االأ دوات واالأ طباق يف ماء �ساخن نظيف .
• عقم االأ دوات باملاء املغلي اأو حملول التعقيم .
• اترك االأ طباق واالأ واين حتى جتف يف الهواء اأو ا�ستخدامى قطعة قما�ص نظيفة .
التنظيف هي عملية ا إزالة الأ و�ساخ وبواقي الطعام .
التعقيم  :هي عملية ا إزالة اأو قتل اجلراثيم .
لإعداد حملول التعقيم  5 :مل من اأي مبي�ض منزيل يف 750مل من املاء .
ا�ستخدم حملول التعقيم لتنظيف الأ واين والأ �سطح واأقم�سة الغ�سيل .
كيف حتمي مناطق ا إعداد الطعام من احليوانات املنزلية؟
احليوانات مثل اجلرذان والفئران والطيور وال�سرا�سري والذباب واحل�سرات االأ خرى وكذلك احليوانات
االأ ليفة مثل القطط والكالب والطيور ...الخ حتمل يف اأج�سامها واأرجلها وجلدها وري�سها امليكروبات
• ابق على الطعام مُغطى اأو يف علب حمكمة االإغالق.
• حافظ على تغطية �سناديق القمامة وتخل�سي من القمامة ب�سكل م�ستمر .
• يجب املحافظة على منطقة ا إعداد الطعام بحالة جيدة ( قم مبعاجلة اأي �سروخ اأو فتحات ).
• ا�ستخدم املبيدات اأو املعاجني لقتل احل�سرات ( اأحذر اأن يوؤدي ذلك ا إىل تلوث الطعام )


• اجعلي احليوانات املنزلية بعيدة عن مناطق ا إعداد الطعام .
 -2اف�سل بني الأ طعمة املطبوخة وغري املطبوخة
• اف�سل بني اللحوم والدواجن واالأ طعمة البحرية غري املطبوخة وبني االأ طعمة االأ خرى .
• ا�ستعمل الإعداد الطعام غري املطبوخ اأدوات واأواين منف�سلة مثل ال�سكاكني واألواح التقطيع.
• قم بتخزين الطعام يف اأوعية تفادي ًا للتما�ص بني االأ طعمة املطبوخة وغري املطبوخة.

كيف حتافظ على الف�سل بني الطعام املطبوخ وغري املطبوخ
• اأثناء الت�سوق  ،حافظ على اللحوم والدواجن واالأ طعمة البحرية منف�سلة عن االأ طعمة االأ خرى .
• يف الثالجة  ،خزن اللحوم واالأ طعمة البحرية والدواجن النيئة حتت االأ طعمة املطهية اأو اجلاهزة
للتناول لتجنب تنقيط الع�سارة على االأ طعمة املح�سرة .
• خزن االأ طعمة يف علب لها اأغطية لتجنب حدوث تالم�ص بني االأ طعمة النيئة واالأ طعمة اجلاهزة.
• اغ�سل االأ طباق امل�ستخدمة يف االأ طعمة النيئة وا�ستخدم طبق نظيف اأخر لالأ طعمة اجلاهزة .
• يجب اأن يكون الف�سل خالل مراحل ا إعداد الطعام مبا يف ذلك عملية الذبح .
 -3اطبخ الطعام طبخاً جيداً
• اطبخ الطعام جيداً ،ال�سيما اللحوم والدواجن والبي�ص واالأ طعمة البحرية .
• اجعل احل�ساء وال�سوربة تغلي للتاأكد من و�سولها درجة حرارة  70درجة مئوية .وبالن�سبة للحوم
والدواجن تاأكد من اأن ع�سارتها مل تعد وردية ،واالأ ف�سل ا�ستخدام مقيا�ص للحرارة ( ترمومرت).
• قم با إعادة ت�سخني الطعام املطبوخ ت�سخين ًا جيداً.
الطبخ الآ من يف اأفران امليكروويف
• عند الطهي يف امليكروويف ب�سكل غري �سليم فا إنه ميكن اأن تكون هناك بقع قدمية تعي�ص عليها
البكرتيا ولذلك تاأكد من اأن الطعام املطهي يف امليكرويف على درجة حرارة اآمنة طوال العملية
• هناك بع�ص احلاويات البال�ستيكية التي تقوم با إخراج مواد كيماوية �سامة عند ت�سخينها ولذلك ال
يجب ا�ستخدام هذه االأ وعية للت�سخني.
يوؤدي الطبخ اجليد ا إىل قتل كل اجلراثيم اخلطرية تقريباً .وقد اأو�سحت الدرا�سات اأن


طهو الطعام حتى درجة حرارة  70مئوية ميكن اأن ي�ساعد على �سمان �سالمة الغذاء الذي
تتناوله .وعليك اأثناء الطبخ اأن تهتم اهتمام خا�ساً ببع�ض الأ طعمة مثل اللحوم املفرومة
وامل�سويات امللفوفة( الكفتة) وقطع اللحم الكبرية والدواجن الكاملة .
كيف ميكن طهي الطعام كما ينبغي :
يجب اأن ي�سل الطعام ا إىل حرارة  70درجة مئوية حتى تتاأكد اأنه ماأمون التناول  .ي�ساهم الو�سول ا إىل
درجة حرارة  70مئوية ا إىل قتل حتى معظم التجمعات اخلا�سة بامليكروبات خالل  30ثانية ولذلك يو�سى
با�ستخدام ترمومرت للتاأكد من الو�سول لدرجة احلرارة  70درجة مئوية .

ل�ستخدام الرتمومرت
قم بو�سع الرتمومرت يف املنت�سف يف اأكرث الأ جزاء �سماكة يف اللحم وتاأكد اأن الرتمومرت
ل يلم�ض العظم اأو الإناء ،وتاأكد كذلك اأنه قد مت تنظيف وتطهري الرتمومرت يف كل مرة
تقوم با�ستخدامة حتى تتجنب انتقال التلوث من املواد الغذائية غري املطبوخة ا إىل املواد
الغذائية املطبوخة.
يف حالة عدم توفر ترمومرت
• ا�ستمر يف طبخ الدواجن ا إىل اأن ت�سبح ع�سارتها �سافية وال يكون لونها من الداخل وردياً.
• اطبخ البي�ص واالأ طعمة البحرية ا إىل اأن تظهر الفقاقيع يف كل مكان .
• قم بغلي االأ طعمة مثل ال�سوربة واملرق وال�سالونة وا�ستمر يف بقائها على النار بعد الغليان ملدة دقيقة
على االأ قل .
 -4حافظ على ا إبقاء الطعام يف درجات حرارة ماأمونة
• ال ترتك الطعام املطبوخ يف درجة حرارة الغرفة اأكرث من �ساعتني .
• �سع جميع االأ طعمة املطبوخة والقابلة للف�ساد يف الثالجة فور ًا ( يف�سل اأقل من  5درجة مئوية )
• حافظ على �سخونة الطعام املطبوخ (اأكرث من  60درجة مئوية) حتى موعد تقدميه.
• ال تخزن الطعام مدة طويلة حتى يف الثالجة .
• ال تذب االأ طعمة املجمدة يف درجة حرارة الغرفة (يف�سل ا�ستخدام االأ دوار ال�سفلي يف الثالجة


للتذويب).
ميكن اأن تتكاثر امليكروبات ب�سرعة جداً يف حالة مت تخزين الطعام يف درجة حرارة الغرفة
العادية ،وعند ا إبقاء درجة احلرارة الطعام حتت  5درجة مئوية اأو اأعلى من  60درجة مئوية،
يحدث ا إبطاء اأو وقف يف منو امليكروبات ومع ذلك هناك بع�ض امليكروبات اخلطرية التي
ميكنها اأن تعي�ض وتتكاثر حتت درجة  5مئوية .
ت�سييح (تذويب) الطعام املجمد باأمان يف امليكرويف
ميكن ا�ستخدام امليكرويف يف تذويب الطعام املجمد ولكن ميكن اأن يرتك بقع دافئة تتكاثر عليها امليكروبات
لذلك يجب طبخ الطعام الذي مت تذويبة يف امليكرويف ب�سكل عاجل
ما هي درجات احلرارة الآ منة للطعام ؟
• منطقة اخلطر هي درجات احلرارة ما بني  5ا إىل  60درجة مئوية والتي ميكن اأن تتكاثر فيها
امليكروبات ب�سرعة.
• التربيد يوؤدي ا إىل بطء النمو البكتريي وعلى اأية حالة فاإن امليكروبات ميكن اأن تنمو حتى واالأ طعمة
حمفوظة يف الثالجة اأو الفريزر .

كيف حتافظ على الطعام يف درجات حرارة اآمنة ؟
• قم بتخزين وتربيد الباقي من الطعام فور ًا .
• حاول ا إعداد الطعام بكميات قليلة حتى تقلل من الكمية املتبقية منه .
• يجب عدم تخزين االأ طعمة املتبقية يف الثالجة اأكرثمن ثالثة اأيام .ويجب عدم ا إعادة الت�سخني الأ كرث


من مرة واحدة.
• يجب ت�سييح الطعام يف الثالجة اأو يف مكان بارد .
• ميكن تربيد الطعام املتبقي ب�سرعة عن طريق و�سع الطعام يف طاولة مفتوحة وتقطيع القطع الكبرية
من اللحم ا إىل قطع �سغرية وو�سع الطعام يف حاوية نظيفة وباردة اأو حتريك ال�سوربة با�ستمرار .
 -5تاأكد من �سالمة املياه واملواد النيئة
• ا�ستعمل املاء ال�سالح لل�سرب.
• اخرت االأ طعمة النيئة من م�سادر موثوقة.
• اخرت االأ طعمة املعاجلة ،مثل اللنب املب�سرت .
• اغ�سل اخل�سروات والفواكه ،خ�سو�س ًا تلك التي توؤكل طازجة .
• ال ت�ستخدم الطعام بعد انتهاء تاريخ �سالحيته .

رمبا تكون املواد اخلام ،مبا فيها املاء والثلج ملوثة بجراثيم وكيماويات خطرة ،وقد تتكون
بع�ض الكيماويات ال�سامة يف الأ طعمة التالفة واملتعفنة ،ولذلك يجب انتقاء املواد اخلام
بعناية ويجب ا إتباع الإجراءات الوقائية الب�سيطة مثل الغ�سل جيدا والتق�سري حيث اأن ذلك
يوؤدي ا إىل احلد من التعر�ض للخطر .
ما هو املاء الآ من ؟
رمبا يحتوى املاء غري املعالج من االأ نهار والقنوات على الطفيالت واالأ وبئة التي ميكن اأن ت�سبب االإ�سهال
والتيفويد والدو�سنتاريا  .كذلك فا إن ماء االأ نهار والقنوات الذي مل تتم معاجلته يعترب غري اآمن .
ماء االأ مطار الذي يتم جمعه يف وعاء اأو خزانات نظيفة يعترب اآمن ًا طاملا اأن هذا الوعاء اأو اخلزان حممي من
التلوث بالطيور اأو احليوانات االأ خرى .


نحن نحتاج ا إىل املاء الأ من للقيام بـ
• غ�سل الفواكه واخل�سروات .
• ا إ�سافته ا إىل االأ طعمة .
• ل�سنع امل�سروبات .
• ل�سنع الثلج .
• لتنظيف اأدوات الطبخ واالأ كل.
• غ�سل االأ يدي .
كيف تختار املواد اخلام الآ منة ؟
عند �سراء اأو ا�ستخدام اأطعمة  ،يجب مراعاة التايل
• اختار االأ طعمة الطازجة اأو الكاملة .
• جتنب الطعام التالف اأو املتعفن .
• اختار االأ طعمة التي مت معاجلتها ب�سكل اآمن مثل حليب املب�سرت اأو اللحم املدخن .
• قم بغ�سل اخل�سروات والفواكه ب�سكل جيد خا�سة ا إذا كنت �ستاأكلها طازجة .
• قم بقطع االأ جزاء التالفة من الفواكه اأو اخل�سار .
• ال تتناول اأي طعام بعد انتهاء فرتة �سالحيتها .
• تخل�ص من العلب والعبوات التي تعر�ست للتلف اأو التي حدث فيها تاأك�سد .
• اأختار االأ طعمة اجلاهزة لالأ كل واملطبوخة اأو االأ غذية القابلة للف�ساد واملخزنة ب�سكل �سحيح (اأما
تكون باردة اأو �ساخنة لكن ال تكون يف منطقة احلرارة اخلطرة)
• انتبة لتاريخ االأ نتهاء على االأ طعمة وتخل�ص من االأ طعمة التي اأنتهت �سالحيتها.
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-10الر�سالة العا�سرة  :كن ن�سيطا ومار�ص التمارين الريا�سية بانتظام واأ�سرب الكثري من
املاء.

ميكن اأن توؤدي التمارين الريا�سية ا إىل احلد من خماطر التعر�ص لالإ �سابات املزمنة مثل ال�سمنة واأمرا�ص القلب
وال�سكري وال�سرطان وارتفاع �سغط الدم واالكتئاب وه�سا�سة العظام .كما اأنها ميكن اأن ت�ساعد يف احلد من
خماطر االإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم والقولون وال�سدر .
كذلك فاإن املواظبة على اأداء التمارين الريا�سية ميكن اأن ي�ساعد يف احلفاظ على وزن اجل�سم عند امل�ستويات
املقبولة وعلى متتع الفرد ب�سحة جيدة وحت�سني نوعية احلياة .

التمارين الريا�سية اخلفيفة

للتمتع ب�سحة جيدة فاإن كافة االأ فراد البالغني ما بني � 65-18سنة يحتاجون ا إىل ممار�سة الن�ساطات والتمارين
الريا�سية البدنية اخلفيفة لفرتة ال تقل عن  30دقيقة خلم�ص اأيام يف االأ �سبوع الواحد اأو ممار�سة ريا�سة عنيفة ملدة
 20دقيقة لثالثة اأيام كل اأ�سبوع وميكن اأن يتم املزج بني التمارين اخلفيفة والقوية لتحقيق هذه التو�سيات
الن�ساط البدين متو�سط القوة والذي يوازي امل�سي ب�سرعة خفيفة يزيد معدل نب�سات القلب وباالإمكان ح�ساب
الكمية االإجمالية يف اليوم من خالل فرتات ب�سيطة ( ع�سر دقايق ) .والن�ساط البدين ال�سديد مثل الهرولة يوؤدي
للتنف�ص ال�سريع وينتج عنه ارتفاع ل�سربات القلب.
وال ت�سمل هذه التو�سية الن�ساطات اليومية املعتادة من اخلفيفة ا إىل ال�سديدة كالطهي وامل�سي العادي والت�سوق ا إذا
ا�ستغرقت اأقل من  10دقائق.

الن�ساط املقوي للع�سالت

للحفاظ على �سحة جيدة ولياقة بدنية عالية ي�ستفيد البالغون من اأداء الن�ساطات التي توؤدي ا إىل زيادة قوة
الع�سالت والتحمل ملا ال يقل عن يومني كل اأ�سبوع ولذلك يو�سى باأداء  10 – 8متارين يف يومني اأو اأكرث متتاليني
كل اأ�سبوع با�ستخدام جمموعات الع�سالت الرئي�سية وذلك ي�سمل متارين رفع االأ ثقال و�سعود ال�سالمل وغريها من
التمارين .
كذلك فا إن القيام بالن�ساطات احلركية الأ كرث مما هو مو�سى به له مزايا ا إ�سافية عديدة حيث ي�ساهم يف زيادة
قدرة اجل�سم على التخل�ص من الكتل الدهنية يف الع�سالت وزيادة كتلة الع�سالت وفقدان الوزن .

القوة والتحمل الع�سلي

هناك العديد من املزايا ال�سحية للن�ساطات التي توؤدي ا إىل زيادة قدرة وحتمل الع�سالت يف الفئات غري كبار
ال�سن ولذلك يو�سى باأن يتم اأداء  10-8متارين ريا�سية خالل يومني اأو اأكرث غري متتاليني كل اأ�سبوع با�ستخدام
الع�سالت الرئي�سية  .ويجب ا إ�ستخدام االأ ثقال التي توؤدي ا إىل زيادة االإح�سا�ص بالتعب وذلك بعد تكرار كل مترين
ما بني  12-8مرة .
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اجلدول ( )14ت�سنيف الأ ن�سطة اليومية بح�سب �سدتها.
املتو�سطة من 6-3
اخلفيفة اأقل من 3
امل�سي
امل�سي حول املنزل اأو املتجر اأو امل�سي 3،3:
امل�سي ب�سرعة خفيفة (  4ميل
املكتب ببطء
يف ال�ساعة ) حتويل االأ ميال ا إىل
كيلومرتات

الأ عمال املنزلية – املكتبية
 اجللو�ص وا�ستخدام الكمبيوتريف العمل با�ستخدام االأ دوات
الب�سيطة =5،1
 اأداء االأ عمال اخلفيفة اأثناءالوقوف مثل ت�سوية ال�سرير
وغ�سيل االأ طباق وكي املالب�ص
وا إعداد الطعام اأو حما�سبات يف
املتجر = 5،2-2
الريا�سات الرتفيهية
الفنون وال�سناعات اليدوية ولعب
الورق = 5،1
لعب البلياردو = 5،2
القوارب = 5،2
الكريكيت = 5،2
الدومينو= 5،2
ال�سيد واجللو�ص = 5،2
اللعب على االآالت املو�سيقية = 2
– 5،2

ال�سديدة اأكرث من 6
امل�سي – العدو واجلري
امل�سي ب�سرعة (  5،4ميل يف ال�ساعة اأو  3،6كم )
امل�سي /ت�سلق اجلبل بخطى متو�سطة مع حمولة
ب�سيطة  10رطل
امل�سي ب�سرعات مع حمولة  42-10رطل
اجلري اخلفيف ب�سرعة  5ميل
اجلري اخلفيف ب�سرعة  6ميل
اجلري ال�سريع ب�سرعة  7ميل

التنظيف  -غ�سيل النوافذ  ،تنظيف الرمال  ،الفحم .......الخ = 7
حمل احلموالت الثقيلة مثل الطوب =5،7
ال�سيارات  ،تنظيف اجلراج = 3
كن�ص االأ ر�سيات اأو ال�سجاد اأو االأ عمال الزراعية الثقيلة مثل تكومي الق�ص = 8
تنظيفها باملكن�سة اأو تلميع االأ ثاث = اأعمال احلفر وحفر اخلنادق = 5،8
5،3-3
اأعمال النجارة – العامة = 5،3
حمل وترتيب االأ خ�ساب = 5،5
ت�سوية احل�سائ�ص – املمرات = 5،5
البادمنتون – الرتفيهي = 5،4
كرة ال�سلة = 8
كرة ال�سلة – ت�سويب الكرة =  5،4قيادة الدراجات مبجهود متو�سط ( 14-12ميل)
ركوب الدراجات – مبجهود ب�سيط ( = 8
 12-10ميل ) = 6
قيادة الدراجات ب�سرعة ( 16-14ميل ) = 10
الرق�ص البطئ= 0،3
اخرتاق ال�ساحية ببطء ( 5،2ميل يف ال�ساعة) =7
الرق�ص ال�سريع= 5،4
احرتاق ال�ساحية ب�سرعة (  9،7-5ميل يف ال�ساعة
ال�سيد من على �سفة النهر مع امل�سي )= 9
=4
كرة القدم الرتفيهية= 7
اجلولف – امل�سي = 3،4
كرة القدم= 10
القوارب ال�سراعية والتجديف =  3ال�سباحة – متو�سطة � /سديدة = 11-8
ال�سباحة الرتفيهية = 6
التن�ص الفردي = 8
تن�ص الطاولة = 4
كرة اليد – التناف�سية يف �سالة الريا�سةاأو على
التن�ص الزوجي = 5
ال�ساطئ = 8
كرة اليد – اللعب الرتفيهي = 4 -3



قواعد اإر�سادية لكبار ال�سن
ي�سكل الن�ساط الريا�سي اأهمية كربي لكبار ال�سن نظر ًا الأ نه ي�ساعد على تقليل ن�سب خطر الوقوع واالإ�سابات الناجمة
من احلوادث ،وي�ساعد على الوقاية من الق�سور الوظيفي ،ويعترب عالج ًا فعا ًال للعديد من االأ مرا�ص املزمنة.
•
•
•
•

•
•
•
•

تنطبق القواعد االإر�سادية اخلا�سة بالبالغني على كبار ال�سن الذين ال يعانون من اأي اأمرا�ص مزمنة اأو
ق�سور وظيفي يوؤثر على القدرة على احلركة اأو اللياقة اأو الن�ساط البدين .
لكي يتم املحافظة على �سحة جيدة  ،يحتاج كبار ال�سن ا إىل ممار�سة التمارين الريا�سية املتو�سطة ملدة
ال تقل عن  30دقيقة خلم�ص اأيام يف االأ �سبوع اأو ممار�سة التمارين ال�سديدة ملدة  20دقيقة لثالثة اأيام يف
االأ �سبوع وميكن اجلمع بني الن�ساط املتو�سط والقوي للو�سول للمعدل املطلوب .
للحفاظ على �سحة جيدة ولياقة بدنية ي�ستفيد كبار ال�سن من اأداء الن�ساطات التي توؤدي ا إىل زيادة قوة
الع�سالت والتحمل ملا ال يقل عن يومني كل اأ�سبوع ولذلك يو�سى باأداء  10 – 8متارين يف يومني متتاليني
اأو اأكرث كل اأ�سبوع با�ستخدام جمموعات الع�سالت الرئي�سية.
يجب على كبار ال�سن الزيادة عن احلد االأ دنى املطلوب من الن�ساط احلركي ا إذا مل يكن هناك اأمرا�ص
متنعهم من الن�ساط اجل�سماين وكانوا يرغبون يف زيادة م�ستوى لياقتهم البدنية وحت�سني قدرتهم على
التعاي�ص مع االأ مرا�ص احلالية حيث تكون لزيادة الن�ساط احلركي تاأثري ا إيجابي وت�ساهم يف احلد من
حاالت االإ�سابة باالأ مرا�ص واالأ مرا�ص املزمنة.
للمحافظة على املرونة الالزمة الأ داء الن�ساطات املطلوبة التي توؤدي ا إىل احلفاظ اأو زيادة املرونة يجب على
كبار ال�سن ممار�سة هذه التمارين ملدة يومني كل اأ�سبوع كل مرة ال تقل عن  10دقائق يوميا .
لتقليل خماطر التعر�ص الإ�سابة ب�سبب ال�سقوط  ،يجب على ال�ساكنني يف املدن من كبار ال�سن الذين
يعانون من خطر كبرية للتعر�ص ا إىل ال�سقوط ممار�سة التمارين التي حتافظ على اأو توؤدي ا إىل زيادة
التوازن .
كذلك يجب على كبار البالغني ممار�سة الن�ساط احلركي ب�سكل منتظم على ح�سب قدراتهم وحاالتهم
ال�سحية.
كذلك يجب على كبار ال�سن التخطيط للح�سول على الن�ساط الريا�سي الكايف الذي يعالج كل نوع من
التمارين املو�سى بها ب�سكل منتظم واأن يقوموا باإعادة تقييم هذه اخلطط على ح�سب حت�سن قدراتهم
وعلى ح�سب التغريات اخلا�سة بو�سعهم ال�سحي .



املراجع
 -1منظمة ال�سحة العاملية  ،منظمة االأ غذية والزراعة  .احتياجات االإن�سان من الفيتامينات و املعادن  :الطبعة
الثانية تقرير م�سرتك بني منظمة ال�سحة العاملية ومنظمة االأ غذية والزراعة  ،االأ مم املتحدة عام . 2004
 -2فريق العمل املكلف بتطوير وتنفيذ قواعد التغذية التي تعتمد على االأ طعمة العمانية ،اخللفية الفنية والو�سف ،
تقرير مل يتم ن�سره  – 2007دائرة التغذية وزارة ال�سحة � ،سلطنة عمان .

للح�سول على املراجع اأو اأية معلومات اأخرى
هاتف  )968) 24786553فاك�ض24705594:
e-mail:ha-nutrition@moh.gov.om

دائرة التغذية
وزارة ال�سحة � -سلطنة عمان



