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   املرحلة الرابعة–  غذائيةصناعات

   عـزيـزأكرم رغـد. د.أ /إعـداد

  )١(احملاضرة 
 جملة المواد العضویة والالعضویة التـي تـستهلكها الكائنـات الحیـة لالسـتفادة مـن هي Aliments األغذیة

  .  الكامنة فیها أو من الجزیئات المكونة لها لضمان حیاتها ونموها وحركتهاالطاقة

 جملـــة العملیـــات التـــي یقـــوم بهـــا الجـــسم لتنـــاول الغـــذاء وامتـــصاصه فهـــو  Alimentation ةغذیـــالت وأمـــا
  .حاجاتهواإلفادة منه وفق 

  : بحسب العناصر الغذائیة  التي تحتویها ووظائفهاامیع إلى ثالث مجاالغذیةقسم ت -

  : الطاقةاغذیة •
 الدهون - السكریات -اعها ومنتجاتها  بأنوالحبوب: تمد الجسم بالطاقة الالزمة للنشاط والحیویة، مثل

  .الحیوانیة والنباتیة
 : البناءاغذیة •

   .ختص بالنمو وتجدید خالیا الجسم، وهي مصادر البروتین الحیواني والنباتيت
  :  الوقایةغذیةأ •

 في وتكمن اهمیتهاهي مصادر الفیتامینات واألمالح المعدنیة كالخضراوات والفواكه والعصائر، 
  .اهلمراض وزیادة مقاومة الجسم الوقایة من األ

 غذائيالنظام ال
 :یرتكز أي نظام غذائي متوازن على ركیزتین أساسیتین هما

   . التوازن الغذائي-٢ .التنوع الغذائي -١
  :التنوع الغذائي

مجموعة الحلیب  ( من الهرم الغذائي العناصر الغذائیةجمیعالوجبة الواحدة قدر اإلمكان على  حتواءا
، مجموعة النشویات والسكریات، مجموعة الخضروات ومجموعة اموعة اللحوم وبدائلهومشتقاته، مج

  ). الفواكه
  
  



 

 2 

 
  :الهرم الغذائي

 الهرم الغذائي هو عبارة عن رسم بیاني تظهر فیه المجموعات الغذائیة على شكل ألوان ترمز لتلك
سیة التي یجب على كل شخص یحتوي الهرم الغذائي على المجموعات الغذائیة الخمس الرئی و.المجموعات

االلتزام والعمل بها وهذا الهرم هو بمثابة المرشد الذي یدلنا على الكمیات الصحیة التي یجب تناولها من 
 ونجد ان هذه المجموعات الغذائیة الخمس تمد الجسم بالمواد الغذائیة الالزمة لبناء ونمو جسمه وال ،االغذیة

  :ل واحدة منها فائدة مختلفة وتتكون هذه المجموعات الخمس منتحل مجموعة منها محل االخرى الن لك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•  
تمد الجسم بالبروتینات والفیتامینات  :أهمیتها: األسماك ،الطیور ،اللحوم الحمراء: مجموعة اللحوم - ١

 .والعناصر المعدنیة

یتامینات والمعادن، كما أنها تعتبر األلبان مصدرا هاما للبروتینات والف  :أهمیتها: األلبانمجموعة  - ٢
  .تمدنا بالكالسیوم

تمد الجسم بالفیتامینات كما تمده بالمعادن وهى مجموعة قلیلة في  :أهمیتها : مجموعة الخضروات - ٣
  :وتوجد أنواع متعددة من الخضراوات. دهونها ومصدر هام لأللیاف
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  . والذرةاخضراوات نشویة مثل البطاط •
  . والحمص بقولیات ومنها الفاصولیا، •
   .السبانخ، والبروكلى: خضراوات ورقیة مثل •
   .خضراوات ذات لون أصفر داكن مثل الجزر •
 .الخس، والطماطم، والبصل، والفاصولیا الخضراء: وأنواع أخرى من الخضراوات •
 
تمد الفاكهة وعصائرها الجسم بكمیة كبیرة من الفیتامینات كما أنها قلیلة : أهمیتها: مجموعة الفواكه - ٤
 .لدهون واألمالحا

تعتبر مصدرا هاما إلمداد الجسم بالطاقة والفیتامینات واأللیاف : األرز ،الحبوب ،مجموعة الخبز - ٥
  .والمعادن

  
  :التوازن الغذائي

تناول الشخص وجباته الغذائیة بالكمیات التي یحتاج إلیها جسمه بال زیادة وال نقصان، ویتم تقدیر ذلك 
  . الحالة الصحیة- المجهود المتمثل بالطاقة المبذولة -  مرالع–الوزن  - الطول  :وفق

 :الغذاء الصحي

 :األتيیتقدمها عدة شروط، بالغذاء الصحي ال بد أن تجتمع   

  . اكتمال عناصره الغذائیة بحسب السن والجنس والحالة الفسیولوجیة •
  .أن یكون متنوعا ومقبول الشكل •
  .بیولوجیةلاكیمیائیة أو الملوثات المن  خالیاأن یكون  •
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  مكونات الغذاء
والثـاني الجـزء الـصلب، فعنـد تبخـر ) المـاء(القسم االول الجـزء الـسائل : یتكون الغذاء من قسمین رئیسین 

 Total solidsالماء من المادة الغذائیـة فـان مـا یتخلـف هـو الجـزء الـصلب ونطلـق علیـه، المـواد الـصلبة الكلیـة 
  :او المواد الصلبة، والمواد الصلبة الكلیة تنقسم بدورها الى قسمین

 Total solublw ویطلـق علیهـا بـالمواد الـصلبة الذائبـة األول المواد الصلبة القابلة للذوبان فـي المـاء

solids او باختصار TSSومن امثلة ذلك السكریات، االحماض العضویة وامالحها وبعض الفیتامینات .  

ــر ذائبــة فــي المــاءوالقــسم   ــاني هــي مــواد صــلبة غی  مثــل الكاربوهیــدرات المعقــدة والــدهون وبعــض الث
  .المركبات النتروجینیة وبعض الفیتامینات

والعــضویة ) دهــونبروتینــات وســكریات و(مــواد عــضویة الــى ً كیمیاویــا األغذیــة ُتــصنف كمــا ویمكــن ان 
  .)معادن(

كالفیتامینــات  oligo-elementsئیـسة وعناصــر زهیـدة تـصنف حــسب كمیـة الحاجــة إلیهـا إلـى مــواد رو كمـا 
  .المعادنو

  :ویمكن تقسیم مكونات الغذاء الى عدة مجامیع رئیسة تشمل 
  

 اللبیدات -  البروتینات-  الكاربوهیدرات-  الماء-
 )الدهنیات(

 العناصر -
 المعدنیة

 الحوامض -  الفیتامینات-
 العضویة

 مواد التلوین -
 )الصبغات(

  مواد النكهة- ات االنزیم-

 المواد المؤكسدة -
  ومضادات االكسدة

        

  
  :  الماء – 1
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یعد االساس في التغذیة، حیث یستطیع االنسان ان یعیش السبوع او اكثر بدون غذاء ولكنه 
الیستطیع المقاومة اكثر من یوم او یومین بدون ماء وهو من مكونات الغذاء الرئیسة وتتفاوت نسبة وجوده 

، السكر %٢١، العسل %٤٠ – ٧، الحلویات  %80 - 95بیرا، حیث تشكل في الفواكه والخضروات تفاوتا ك
، ویتأثر الكثیر %٩٠، المشروبات الغازیة %٨٧، الحلیب %٧٨ – ٧٢، االسماك %٦٢ – ٤٥، اللحوم %١

صفات من صفات الغذاء وقیمته الغذائیة وقابلیة حفظه بنسبة الرطوبة التي یحتویها، فمثال تتأثر ال
االستحالبیة وقوام ونقطة انجماد وانصهار المادة الغذائیة بكمیة الرطوبة التي تحتویها، وتتناسب القیمة 

  :اما اهمیة الماء فتعود الى الغذائیة تناسب عكسیا مع نسب الرطوبة، 
  . ان جمیع تفاعالت االیض في الجسم تتم في وسط مائي–أ 

ًالبلع والهضم ویشكل وسطا مالئما للتفاعالت المختلفة  ان الماء یساعد في عملیات المضغ و–ب  ً
  .في الجهاز الهضمي

  . الماء ینقل الغذاء المهضوم ویوزعه على جمیع اجزاء الجسم–ج 
  . یساعد في اخراج بقایا الجهاز الهضمي عن طریق البراز–د 
  . یساعد في التخلص من االمالح المعدنیة الزائدة عن طریق البول والعرق–ه 
  . تنظیم حرارة الجسم–و 
  . ان الماء ضروري لنمو ونشاط االحیاء المجهریة والتفاعالت الكیمیائیة واالنزیمیة–ز 
  . والمواد الغذائیة الذائبة من جزء الخر داخل الجسمCO2 و O2 الماء هو الوسط الذي ینقل –ح 

الرطوبة فیها، لذا یعتمد وان السبب الرئیس للتلف السریع لكثیر من االغذیة ناتج من ارتفاع نسبة 
العدید من طرق الحفظ على تقلیل المحتوى الرطوبي وجعلها غیر كافیة لنمو ونشاط االحیاء المجهریة 
والتفاعالت االنزیمیة المسببة لتلف وفساد الغذاء ومن امثلة ذلك التجفیف والتملیح واضافة السكر، وان الماء 

 كما في حالة عصیر الطماطا وقطرات Free waterماء الحر الموجود في الغذاء بحاالت مختلفة منها ال
ًصغیرة للماء المستحلب كما في حالة الزبد، ویرتبط الماء كیمیائیا كما في بعض البلورات السكریة، وان بعض 

 یصعب فصلها من الغـذاء حتى بالتجفیف، ویحتاج جسم االنسان Bound waterاشكال الماء المرتبط 
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