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Third International Conference on Technical Sciences (ICST2020), 28 – 30  November 2020, Tripoli - Libya 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجريةت  ،  ية استهدفت هذه الدراسة معرفةة تةيرير العمةر و نوعيةة وكميةة العةذاب علةل بعةا المحيةرات ال يويةة: صلخالم

سةنة  65ةةة20فرد ذكور كانت أعمارهم  100هذه الدراسة علل عدد من مستخدمي بعا اليركات النفطية في ليبيا وعددهم 

تةةم تعب ةةة ايسةةتبيان ، س األعمةةار مرلةةوا مجموعةةة الميةةاهد فةةرد ذكةةور مةةن المجتمةةع العةةام بةةنف 100و ،مرلةةوا مجموعةةة الدراسةةة

فةةي وأخةةذت قياسةةات الطةةول، الةةوزن، وساةة بت عينةةات دم  ،طريقةةة المقابلةةة اليخصةةيةبسةةلفام مةةن قبةةل أفةةراد المجمةةوعتين  المعةةد

قةيم متوسةط و  . أظهةرت نتةا ه هةذه الدراسةة أن متوسةط اسةتهالق الطاقةةلتقدير دهون الةدم الدراسة أفرادجميع من   الة صيام

 كيلةو كةالوري/يوم 2426ي،  و علل التةوال2كجم/م25.3و  كيلو كلوري/يوم 3140بلغ الدراسةلمجموعة محير كتلة الجسم 

الكولسةةترول، البروتينةةات الدهنيةةة  بينةةت نتةةا ه ت ليةةل دهةةون الةةدم أن متوسةةط قةةيم. علةةل التةةوالي للمجموعةةة 2كجةةم/م 26و  

 120.7، 36.7، 118، 158.9سةجل  الدراسةة مجموعةةل دمالةفةي مصةل منخفضة وعالية الكرافة، و الجليسريدات الرالرية 

، ملجم/ديسةةيلتر علةةل التةةوالي، أظهةةرت 113.7، 42.2، 96.8، 127.1الميةةاهد لمجموعةةة ملجم/ديسةةيلتر علةةل التةةوالي  و 

وبين الف ات العمرية داخل في استهالق الطاقة، بين المجموعتين  نتا ه الت ليل اإل صا ي وجود فروق معنوية  عند مستوي

الجليسةريدات  و البروتينات الدهنيةة منخفضةة الكرافةة و ،  كما كان للعمر تيرير معنوي علل مستوي الكولسترولةكل مجموع

العةةذاب علةةل مسةةتوي الكولسةةترول،  يةةةكمةةا سةةجلت النتةةا ه وجةةود فةةروق معنويةةة لتةةيرير كميةةة و نوع ،الةةدم مصةةل الرالريةةة فةةي

 دم أفراد الدراسة. مصل ية في الجليسريدات الرالرو البروتين الدهني منخفا الكرافة 

 .الكلمات المفتاحيه: مؤشر كتلة الجسم، الكولسترول، الطاقة ، الجليسريدات الثالثية
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 .المقدمة -1

تناول اإلفراط في  أيارت العديد من الدراسات بين

 التعرا خطرتزيد من ذات المصدر ال يواني األغذية 

و  ،هياية العظام و بيمراا اليرايين القلبيةلإلصابة 

التعذية غير المرالية موجود  في البلدان المتقدمة  أن

     السمنةبعن األمراا المرتبطة  مس ولةوهي أيضام، 

 ، [10]أمراا اليرايين القلبية وبعا أنواع السرطان و

بعد  عوامل منها  األمراا لها عالقةويعتقد بين هذه 

، من العوامل التدخين وغيرها ،المعييةمستوي ، العمر

إي أن نسبة  دو  هذه األمراا بدأ باينخفاا في 

هذه البلدان بسبب معرفة مسبباتها واتخاذ إجرابات 

وقا ية من خالل الوعي العذا ي والدعاية ضد التدخين ال

ومن نا ية أخري فإن  ، [1] للعذاب األمرل امهبر الووضع 

بسرعة مل وظة في معديتها هذه األمراا ازدادت 

ويعتقد بين هذه الزياد  لها ، منها ليبياالكرير من الدول 

سالفة وعوامل  المتناولة عالقة بكمية السعرات ال رارية

في ا تمال اإلصابة  لسابقةوألهمية العوامل ا ،الذكر

بهذه األمراا وصعوبة عالجها فإن ال ل السليم هو 

      .[2] تفادي العوامل المسببة

 يعتبر المسح العذا ي أ د الطرق المستخدمة في   

ويجري لمعرفة كمية  ،ال الة التعذوية ألي مجتمع تقييم

ونوعية العذاب الذي يستهلكه الفرد خالل فتر  زمنية 

ذكر ما تم تناوله خالل ت ومن هذه الطرق  ،[3] م دد 

وهي أكرر  ،(hours recall 24) ساعة سابقة 24

ألنها تتطلب ، ال الة التعذوية تقييمل استخداماالطرق 

، [4] مكلفة مقارنة بالطرق األخريجهد ووقتام أقل وغير 

 لتقييم بعا المحيرات ال يوية األخري ستعملكما ت

ايختبارات الكيمو يوية المتعلقة منها  ال الة العذا ية

إ دي أدوات القياس التي تستعمل وهي بال الة العذا ية 

 ،وتبرز أهميتها ك قيقة علمية ،العذا يةلتقييم ال الة 

أن التعيرات ال يوية التي ت د  في الجسم نتيجة  ي  

أي  التي تسبق  دو سوب التعذية هي أول التعيرات 

 .[4] تعيرات سريرية

تيرير العذاب وغيره من العوامل لمعرفة دراسة  أجريت    

األخري علل بعا محيرات اإلصابة بيمراا القلب 

في نقص وجد  ،  ي الدموية بمنطقة تاجوراب واألوعية

ال دود ب مقارنةجمالي الطاقة إ في مساهمة الدهون

كي د األسباب الر يسية في  هذاورجح  بها، الموصل

 المستهلكة في اليوم نصيب الفرد من الطاقة انخفاا

دراسة نمط ال يا  والسمنة بمنطقة الهضبة  وفي، [3]

نسبة مساهمة  في ارتفاعوجد  ،الخضراب طرابلس

 انخفااجمالي الطاقة المستهلكة و الكربوهيدرات في إ

نسبة مساهمة البروتين والدهون في أجمالي الطاقة 

 العذا ية ال الة محيراتعند دراسة و ، [5] المستهلكة

نسبة األيخاص الذين أن وجد  الليبية المناطق لبعا

األيخاص الذين نسبة  أما ،%20.1لديهم وزن زا د



621 

ICTS32830112020-MD3025 

طبيعي كانت وزن من لديهم أما  ،%7.1سمنة لديهم 

 وجد المسح الوطني الليبيكما، [4] %57.0نسبتهم 

زا د بلغ وزن الذين لديهم نسبة ( أن 2009)لسنة 

     ،[6] %30.5سمنة من لديهم أما نسبة  ،57.5%

في  لعد  سنوات لدراسات مس ية إ صا ياتيرت نا  و

إجمالي  في نسبة مساهمة البروتين كانت ي   يبيال

نسبة  كانتو ، االموصل بهال دود ضمن الطاقة 

ال دود من أقل  الدهون من إجمالي الطاقةمساهمة 

 كانت نسبة مساهمة الكربوهيدراتبينما ، االموصل به

 ال دود أعلل من من إجمالي الطاقة المستهلكة يوميام 

ذكر  ، ومن قبل منظمة الص ة العالمية االموصل به

 تقرير  سردو ،  [11] وزن زا د لديهم %59نسبة أن 

European Nutrition Health Report 2004)) 

علل  األوربيةبعا الدول ل مس يةالت عدد من الدراسا

التي جميع الدراسات  استنتجت  ي سنوات،  مدي عد 

سبة مساهمة البروتين ارتفاع في نوردها التقرير أ

قة المستهلكة وانخفاا في جمالي الطاوالدهون في إ

اليومي  استهالقإجمالي  في سبة مساهمة الكربوهيدراتن

 .[12]لطاقة ل

مستوي ارتفاع  اهم فيمن أهم العوامل التي تسو  

في البروتينات الدهنية منخفضة الكرافة الكولسترول و 

وزياد  الوزن والسمنة عن القيمة المرالية  مصل الدم،

 عالي وانخفاا البروتين الدهني ،%30بيكرر من 

عنية بالدهون الغذية األاستهالق  مصل الدم فيالكرافة 

علل  دو  كما أن هناق عوامل تساعد ، ال يوانية

منها التقدم في العمر وخاصة  ،يرايين القلبأمراا 

والتعرا الدم وارتفاع ضعط  ،عامام  55بعد سن 

عدم مزاولة النياط  و للتدخين واإلصابة بمرا السكر

أن األيخاص كبار السن كما ذكر  ،البدني والتدخين

غيرهم وي د  غالبام في السن ما بعد  أكرر عرضة من

 .[13،][7] سنة 35

     كولسترولالتركيز  مستويزياد  دراسة  استنتجت   

 بزياد  العمرالبروتينات الدهنية منخفضة الكرافة و 

الجسم يزداد بزياد  العمر كتلة   ظ أن محيرلو و  ،للرجال

بين الذكور في جميع السمنة لم تظهر ، كما أن للرجال

ن بيعالقة طردية وهناق  ،[3] الدراسة ألفراد ف ات العمر

منخفضة الكرافة  والبروتينات الدهنية الكولسترولمستوي 

باسترناب البروتينات  مع العمرالرالرية  الجليسريدات و

 ،[14] بتقدم العمر مرتفعة الكرافة فإنها تنخفا الدهنية

الجليسريدات الرالرية مستوي متوسط وجد أن في دراسة و 

مستوي البروتينات الدهنية منخفضة و  سترولكولالو 

بعير مقارنة  نينيأليخاص البدالدي  مرتفع الكرافة

فروق  ت دراسة أخري عدم وجودوجدكما ، ننييالبد

معنوية لمتوسط مستوي الجليسريدات الرالرية بين الذكور 

 كولسترولالمستوي  قيمة ارتفاعمع مال ظة ، واألنات

 .[4] في اإلنا  عنه في الذكور
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  الكولسترول  لقياس مستويفي فرنسا أجريت دراسة    

 ت الدراسةوأفاددم، الالرالرية في مصل  الجليسريدات و

% من الرجال يعانون أو مصنفون علل أساس 60أن 

أي   ،%43في اإلنا  المرتفع وبلغ نسبته الكولسترول 

كولسترول الدم في الجنسين مرتفع وهو مستوي يعتبر  هأن

كما  ،محير لإلصابة بيمراا القلب واألوعية الدموية

بعا محيرات دهون الدم  تقديرل أخري دراسة أجريت

وجد ارتفاع في  ي   ،مناطق اإلسبانيةالبعا في 

ري أخأيارت دراسة  ،[12] العمر مستوي دهون الدم بتقدم

فتر  تناول ، و العذا ي سترولكولالعذا ية والالدهون أن 

أن  و ،علل مستوي دهون الدمتيرير معنوي لها العذاب 

عامل مهم في خفا دهون نوع العذاب و العذا ي  النظام

 خافامعنوي تيرير ن لأللياف العذا ية أ وجد ي  ، الدم

تناول العذاب  فتر و  نوعلكما أن  ،مستوي دهون الدمل

بروتينات ال الكولسترول و مستويفي خفا  تيرير معنوي

وارتفاع  الجليسريدات الرالرية و، الدهنية منخفضة الكرافة

  .[8] الكرافة عاليةمستوي البروتينات الدهنية 

بروتينات الو  سترولكولال مستوي ارتفاع بينت دراسة   

أليخاص الذين يتناولون زيت ل الدهنية منخفضة الكرافة

الزيوت  يتناولون خليط من الذين مقارنة مع الزيتون فقط

 كولسترولالمستوي  ووجد أن ،النباتية األخري

له عالقة الدم في البروتينات الدهنية منخفضة الكرافة و 

هناق كما أن  ،الل وم البيضاب عكسية بعدد مرات تناول

           كولسترولالمستوي  رتفاعاعالقة طردية بين 

بين و الدم في البروتينات الدهنية منخفضة الكرافة  و

 ر ليب األبقاو تناول  الل وم ال مراب عدد مرات تناول

ة عالية من بنس علل الل وم ال مراب ي توابذلق رجح و 

تقدير ل أخري دراسة أظهرت نتا ه ،[3] الدهون الميبعة

مرتفع و  منخفاالبروتين الدهني ، الكولسترول مستوي

الرالرية زياد  عالية في مستوي  لجليسريداتو ا ،الكرافة

البروتين الدهني مرتفع الكرافة وزياد  قليلة للبروتين 

ا في مستوي الدهني منخفا الكرافة وانخفا

 .[14] الجليسريدات الرالرية

 الكولسترولارتفاع مستوي دراسة  نتا ه سجلتكما  

 الجليسريدات منخفا الكرافة والبروتين الدهني و 

ات الدهنية مرتفعة بروتينمستوي  في اانخفاضو  ،الرالرية

قياس محير كتلة عند و  ،[15] الكرافة في مصل الدم

الدهني  الكلي ومستوي البروتين كولسترولوالالجسم 

علل  الجليسريدات الرالريةمرتفع ومنخفا الكرافة و 

ن ةي وجد ،من جيش المملكة األردنية بمختلف الرتب عينة

المت صل عليها كانت أعلل من نتا ه الدراسات النتا ه 

ورجح ذلق ايختالف في  التي استخدمها للمقارنة،

  .[16] العادات العذا ية والتدخين والنياط البدني

في أليخاص لديهم ارتفاع علل ا دراسةت جرىأ      

% من السعرات 20وذلق بإعطا هم  ،دهون الدم مستوي

، أسابيع 3ال رارية المتناولة في اليوم من الفستق لمد  
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البروتين ، كولسترولالانخفاا في مستوي  تواستنتج

ليسريدات الرالرية وارتفاع الدهني منخفا الكرافة و الج

 .[17]البروتين الدهني مرتفع الكرافة  مستوي

 .مواد و طرق البحث -2

 بعاعلل عدد من موظفي  الدراسةأجريت هذه  

للمحسسة الوطنية للنفط الليبية، عدد اليركات التابعة 

ص اب األذكور الفرد من  100سة الدرامجموعة  أفراد

   سنة مرلوا مجموعة الدراسة 65 - 20أعمارهم  تراو ت

وتم جمع البيانات بطريقة المقابلة اليخصية  )أ(،

 دمعينة من ال س بمعد سلفا، وتم الباستخدام ايستبيان 

في  الة صيام لجميع أفراد الدراسة لتقدير مستوي 

المرتفعة  ،والبروتينات الدهنية منخفضة ،ولسترولالك

كما أجريت  ،الرالرية لمصل الدم لجليسريداتاالكرافة و 

فرد من الذكور  100الخطوات السابقة علل عينة عددها 

سنة من بعا  65 - 20األص اب تراو ت أعمارهم 

  مجموعة المياهد  الليبي العام مرلوا مناطق المجتمع

، تم تقدير ايستهالق العذا ي من ايستبيان العذا ي )ب(

المعبي من قبل األيخاص المياركين في الدراسة، وتم 

تفريغ البيانات و ساب كمية الطاقة والعناصر العذا ية 

وم المتناولة في اليمن البروتين، الكربوهيدرات والدهون 

، [18][،9] ،لعذا يةا القيم وذلق بايستعانة بجداول

البروتينات  و ولسترولالكتم تقدير  [،20] [،19]

الدهنية منخفضة الكرافة و بروتينات الدهنية مرتفعة 

 لطريقة وفقاالدم الرالرية في  لجليسريداتو االكرافة 

جراب  عليهاالنتا ه المت صل  تجميع البيانات تم ،[21] وا 

وذلق P) ≤(0.05الت ليل اإل صا ي عند مستوي معنوية

  .(spss) اآلليباستخدام برنامه ال اسب 

  .النتائج والمناقشة -3

          )أ( توزيع مجموعتي الدراسة بين( ي1جدول )   

 كما  ف ات ذات أعيار عمرية، 4علل  )ب( المياهد  و

 .داخل كل مجموعة يبين أعداد كل ف ة عمرية 

 والمشاهدة. الفئات العمرية وعددها في مجموعة الدراسة(1)جدول

الفئات 
 العمرية

 )ب(مجموعة  )أ(مجموعة 
 العدد العدد

20 – 29 29 24 
30 – 39 33 30 
40 – 49 21 25 
50 – 65 17 21 

 100 100 المجموع
( متوسط ايستهالق اليومي من 2يبين جدول )    

 ألفراد المجموعتينالكربوهيدرات  البروتين، الدهون و

 سجل  سب العمر،  ي   )ب(والمياهد  )أ( الدراسة

 لمجموعة لتناول البروتين العذا ي عامالمتوسط ال

للف ة جم/يوم، وسجل أعلل متوسط 133.1 الدراسة)أ(

الجدول انخفاا  كما نال ظ من ،العمرية األولل

بزياد   هالبروتين مع زياد  العمر ويرجح أن ستهالقا

مجموعة  أما ،[3] العمر تقل كمية العذاب المتناول

 لتناول البروتين عام المتوسط ال بلغ فقد )ب(المياهد 

جم/يوم، نال ظ زياد  استهالق البروتين بزياد  64.3
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رم ينخفا ايستهالق  ،مر  تل الف ة العمرية الرالرةالع

نه ي توجد فروق معنوية بين الف ات أغير  ،بزياد  العمر

ويرجح ذلق إلل ، باسترناب الف ة العمرية الرالرة العمرية

أن  نتا ه الت ليل اإل صا ي تبين، ةايجتماعيادات الع

           الدراسة وعتينهناق فروق معنوية بين المجم

مجموعة الدراسة )أ(  )ب(،  ي  أن )أ( والمياهد 

 أن هذه من البروتين، ويرجح ذلق إلل كمية أعلل تتناول

  .ل الوجبات علل  ساب القطاع العامالمجموعة تتناو 

  .( متوسط استهالك الفرد من البروتين،)جم/يوم(2جدول ) 
 )ب(مجموعة )أ( مجموعة العمرية الفئات

20 – 29 143.7 ±22.3 a 62.5 ±15.9 b 

30 – 39 138.2 ±27.6 e 65.5 ±11.9 b 

40 – 49 127.6 ±21.5 g 70.3 ±16.9 I 

50 – 65 122.8 ±14.8 h 58.9 ±14.1 b 
 64.3 133.1 المتوسط

 المشاهدة )ب(. مجموعة الدراسة )أ( ، مجموعة
 االنحراف المعياري.± البيانات تمثل المتوسط الحسابي 

 .القيم التي تشترك في نفس الحرف ال يوجد بينها فروق معنوية
( متوسط استهالق الدهون العذا ية 3يوضح جدول )    

اليومي  ستهالقلالعام المتوسط ال بلغفي اليوم  ي  

 جم/يوم،115.9)أ( لمجموعة الدراسةالعذا ية للدهون 

لمجموعة العذا ية  لدهونا العام لالستهالقمتوسط  وكان

ت ليل التبين نتا ه ، جم/يوم65.6 )ب( المياهد 

 )أ(معنوية بين مجموعة الدراسةاإل صا ي وجود فروق 

كذلق وجود فروق معنوية بين )ب(، ومجموعة المياهد  

 .الف ات العمرية داخل كل مجموعة

 .، )جم/يوم(دهون( متوسط استهالك الفرد من ال3جدول )   
 )ب(مجموعة )أ( مجموعة العمرية الفئات

20 – 29 120.5 ±21.3 c 64.7  ±15.1 d 

30 – 39 120.3 ±18.9 c 73.3  ±14.5 k 

40 – 49 112.8 ±15.4 c 62.9  ±13.1 d 

50 – 65 109.9 ±12.5 j d61.3±9.7 

 65.6 115.9 المتوسط
 المشاهدة )ب(. مجموعة الدراسة )أ( ، مجموعة   
 االنحراف المعياري.± البيانات تمثل المتوسط الحسابي    
 معنويةالقيم التي تشترك في نفس الحرف ال يوجد بينها فروق   

متوسط استهالق  ( أن4) بينت النتا ه جدول    

كان  ي   )أ(، مجموعة الدراسةكربوهيدرات في اليوم لال

متوسط الو  جم/يوم،390.3عام للمجموعة ال متوسطال

، كما جم/يوم394.4بلغ )ب( مجموعة المياهد  عام لال

نتا ه الت ليل اإل صا ي عدم وجود فروق  أظهرت

 ومجموعة المياهد )أ( معنوية بين مجموعة الدراسة 

كذلق بين الف ات العمرية داخل كل مجموعة في  )ب(،

 اليومية.  المتناولةالكربوهيدرات كمية 

 .)جم/يوم( كربوهيدرات( متوسط استهالك الفرد من ال4جدول )   
 )ب(مجموعة )أ( مجموعة العمرية الفئات
20 – 29 385.4 ±34.4 f 419.8 ±55.1 f 
30 – 39 413.6 ±38.5 f 355.5 ±68.6 f 
40 – 49 391.3 ±39.1 f 380.4 ±47.3 f 
50 – 65 370.9 ±55.2 f 363.4 ±67.2 f 

 394.8 390.3 المتوسط
 المشاهدة )ب(. مجموعة الدراسة )أ( ، مجموعة  
 االنحراف المعياري.± البيانات تمثل المتوسط الحسابي   
 .القيم التي تشترك في نفس الحرف ال يوجد بينها فروق معنوية  
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ن الطاقة في متوسط استهالق الفرد م يوضح (5جدول )

العام يستهالق الطاقة  متوسطال ي  بلغ  ،اليوم

كيلوكالوري/يوم، أما  3140.8)أ( مجموعة الدراسة ل

 يوم،/كالوريكيلو  2426.3بلغ  )ب( مجموعة المياهد 

بين  ت ليل اإل صا ي وجود فروق معنويةال نتا ه تبين

لمجموعة استهالق الطاقة  متوسط كان و المجموعتين

 أعلل من متوسط استهالق مجموعة )أ( الدراسة

 بين الف ات)ب(، كذلق توجد فروق معنوية  المياهد 

  .ن الطاقةماليومي ستهالق في اي مجموعة العمرية لكل

 .يوم(كيلو كالورى/) متوسط نصيب الفرد من الطاقة( 5جدول )

 )ب( مجموعة )أ( مجموعة الفئات العمرية

20–29 3218.9 ±178.2 a 2751.5  ±224.2 b 

30– 39 3289.9  ±286 a 2343.7 ±267.7 e 

40– 49 3090  ±245.7 c 2368.9 ±192.4 e 

50– 65 2963.9 ±266.4 d 2240.9 ±321.7 f 

 2426.3 3140.8 المتوسط 
 المشاهدة )ب(. مجموعة الدراسة )أ( ، مجموعة

 .االنحراف المعياري± القيم في الجدول تمثل المتوسط الحسابي 

 .القيم التي تشترك في نفس الحرف ال يوجد بينها فروق معنوية

إيجاد نسبة مساهمة العناصر العذا ية  من خالل      

نسبة  عامالتوسط مال ي  كانت  ،في أجمالي الطاقة

مساهمة البروتين من إجمالي الطاقة لمجموعة الدراسة 

بلغ المتوسط  )ب(أما مجموعة المياهد  %16.9)أ( 

جمالي الطاقة المستهلكة، إ% من 10.7للمجموعة العام 

جمالي إط العام لنسبة مساهمة الدهون من متوسالو كان 

أما مجموعة  ،%33.2 )أ(لمجموعة الدراسة الطاقة

% من 24.4المياهد  )ب( فقد بلغ المتوسط العام 

ت نسبة كما بلعفي اليوم،  المستهلكةإجمالي الطاقة 

% من 49.7 )أ(مجموعة الدراسةل مساهمة الكربوهيدرات

 فقد بلعت )ب(جمالي الطاقة ، أما مجموعة المياهد إ

 .في اليوم المستهلكة جمالي الطاقةإ% من 64.9النسبة 

نتا ه هذه الدراسة مع ( يبين مقارنة 1) يكل    

توصيات منظمة الص ة العالمية و منظمة األغذية 

  ( التي توصي بين تكون نسبةFAO&WHOوالزراعة )

  المستهلكة  عناصر العذا ية في إجمالي الطاقةال مساهمة

و  % دهون30و  ،بروتين %10  اآلتي الن و   علل

سبة مساهمة البروتين زياد  ن ال ظن ،كربوهيدرات 60%

مقارنة )أ( مجموعة الدراسةل جمالي الطاقةإوالدهون في 

اا نسبة مساهمة مع هذه التوصيات، كما نال ظ انخف

وهذا ناته من ارتفاع  ،جمالي الطاقةإالكربوهيدرات في 

 ظ انخفاانال كما نسبة مساهمة البروتين والدهون، 

لمجموعة جمالي الطاقة إنسبة مساهمة الدهون من  في

 )أ(، وبذلق تقاربت نتا ه مجموعة الدراسة)ب(المياهد 

 كما توافقت نتا ه ،[12] مع نتا ه التقرير األوربي

مع تقرير الدراسات المس ية  )ب( مجموعة المياهد 

[،  ي  5[،]3]وكذلق مع نتا ه دراسة  ،[11] لليبيا

 ألفراد الطاقة في نصيب  نقص  هناق أن  ذكرت 

       .مساهمة الدهون نسبة هذا إلل انخفااجح ور الدراسة 
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والدهن في إجمالي (. مساهمة الكربوهيدرات، البروتين 1شكل )

الصحة  مقارنة بتوصيات منظمة لمجموعتي)أ(،)ب(الطاقة 
 العالمية.

 ي   ،( محير كتلة الجسم6نتا ه جدول )بينت     

تلة الجسم سجلت في مجموعة الدراسة )أ( أعلل محير ك

 وأقل محير ،²كجم/م 26.7بلغالذي  للف ة العمرية الرابعة

، للف ة العمرية األولل ²كجم/م 23.6الجسم بلغ  لكتلة

بالرغم  ،محير كتلة الجسم بزياد  العمر ونال ظ زياد 

بزياد   في ايستهالق اليومي للطاقة نخفااايمن 

ويرجح سبب ذلق من خالل ايستبيان إلل العمر، 

لبدني بين الف ات العمرية، ارسة النياط مماالتفاوت في 

 متوسط محير كتلة الجسم للمجموعة بلغ اوعموم

الوزن  لديهمونسبة الذين  ،²كجم/م 25.3)أ( الدراسة

نسبة أما  ،%9السمنة  لديهمأما الذين  ،%73 الزا د

بين ي كما ،%18بلغ  وزن طبيعياأليخاص الذين لديهم 

( مجموعة المياهد  )بن محير كتلة الجسم لأ جدولال

الطاقة  ستهالقا نخفااايرتفع بزياد  العمر بالرغم من 

ل محير كتلة الجسم للف ة  ي  سجل أق ،بزياد  العمر

أعلل  و ،²كجم/م 24.6بلغ  ي   ،العمرية األولل

 ²كجم/م 27.7محير كتلة الجسم للف ة العمرية الرابعة 

للمجموعة )ب( وكان المتوسط العام لمحير كتلة الجسم 

 لديهم أليخاص الذينانسبة ، كما وجد أن ²كجم/م 26

 ،%22السمنة  لديهمأما نسبة الذين  ،%65الوزن الزا د 

%، 13أما األفراد الذين لديهم محير كتلة الجسم طبيعي 

نال ظ من خالل النتا ه أن المجموعة )أ( سجلت أقل 

محير كتلة الجسم من المجموعة )ب( بالرغم متوسط ل

ويرجح ذلق من خالل  ،ة أكبرن أن الطاقة المستهلكم

وجد أن نسبة  ،الت ليل اإل صا ي لالستبياننتا ه 

% ونسبتهم في 59ممارسي الرياضة في المجموعة )أ( 

ر الوسا ل وهذا راجع لتوف ،%23المجموعة )ب( 

كذلق المتابعة  ،الرياضية والوقت لممارسة النياط البدني

لسنوي المتوفر مجانام ألفراد الص ية والكيف الدوري وا

عموما بلغ محير كتلة الجسم  ،المجموعة )أ(

ونسبة األيخاص   ²كجم/م 25.7للمجموعتين )أ،ب( 

فقد أما الذين لديهم السمنة  ،%69الذين لديهم وزن زا د 

 أما نسبة األفراد ذوي محير كتلة ،%15.5بلعت نسبتهم 

نتا ه الهذه تقاربت  وبذلق، %15.5 بلغ الجسم طبيعي

 كما [6] الليبيالمسح الوطني نتا ه و  [11] مع بيانات

     . [5[،]4 [،]3] دراسة  مع نتا ه اختلفت

 ) أ ( و) ب (. لمجموعتي  ²كجم/م( مؤشر كتلة الجسم  6جدول )
الفئات 
 مجموعة )ب( )أ( مجموعة العمرية

القيم 
 •المرجعية

20–29 23.6 ±1.8 a 24.6±1.2 b 
 

20 – 24.9 
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30– 39 26 ±2.7 c 25.7±1.4 c  (طبيعي) 
25 – 29.9  
 (زيادة وزن) 

30 – 39.9  
 (سمنة) 

40 ≥  
 مفرطة()سمنة 

40– 49 25.4±2.7 c 26±2.3 c 

50– 65 26.7 ±3.1 d 27.7±1.9 e 

 26 25.3 المتوسط 

 المشاهدة )ب(. مجموعة الدراسة )أ( ، مجموعة
 المعياري. االنحراف± القيم في الجدول تمثل المتوسط الحسابي 

 .القيم التي تشترك في نفس الحرف د ال يوجد بينها فروق معنوية
     

 مستوي ( متوسط قيم2اليكل )نتا ه  أوض ت    

ب(  ي  و  كولسترول الدم ملجم/ديسيلتر للمجموعة )أ

كان أعلل متوسط قيمة الكولسترول للمجموعة )أ( 

ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية الرابعة وأقل متوسط  188.4

ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية األولل  143.5للكولسترول 

كما  ،ملجم/ديسيلتر 158.9بمتوسط عام للمجموعة  

في  أعلل قيمة للكولسترول بينتبين النتا ه 

ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية  141.8)ب( المجموعة

ملجم/ديسيلتر للف ة  112.4وأقل قيمة بلعت   ،الرابعة

 127.1 لمجموعةالعمرية األولل بمتوسط عام ل

بينت نتا ه الت ليل اإل صا ي وجود ، ملجم/ديسيلتر

مستوي  وكانب(  و  فروق معنوية بين المجموعة )أ

من  أعلل كولسترول مصل الدم في المجموعة )أ(

يرير معنوي العذاب تو كمية لنوع أن  أي ،المجموعة)ب(

وجده علل متوسط قيم الكولسترول وهذا يتفق مع ما 

كذلق أوض ت النتا ه وجود فروق معنوية  [،8[،]7[،]3]

بين الف ات العمرية داخل كل مجموعة،  ي  كانت الف ة 

)أ،ب( لها  تينلمجموعفي كال ا الرابعة و العمرية األولل

فروق فروق معنوية مع باقي الف ات العمرية وي توجد 

معنوية بين الف ة العمرية الرانية والرالرة، أي أن للعمر 

يزداد  ي   ،علل مستوي كولسترول الدم معنوي تيرير

قيم الكولسترول مع زياد  العمر، كما بلغ معامل متوسط 

للمجموعة )أ(  0.723 الكولسترولايرتباط بين العمر و 

 ]،[3]للمجموعة )ب(، وهذا يتفق مع ما وجده 0.569و

5[،]8[،]17.]  

( متوسط قيم البروتين الدهني 3يوضح اليكل )    

 أعلل  كان  ي   ،ب(و  للمجموعة )أ  منخفا الكرافة
 

 
كولسترول متوسطات مستوى ( قيم 2شكل )          

.( و )ب(أ)تيلمجموعملجم/ ديسيلتر  الدم  
 

هذا النوع من دهون الدم للمجموعة )أ( لمستوي متوسط 

وأقل  ،ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية الرابعة 127.4

ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية األولل  108.7متوسط 

كما كانت  ،ملجم/ديسيلتر 118بمتوسط عام للمجموعة 

 للمجموعةلهذا النوع من الدهون الدم أعلل قيمة متوسط 

وأقل  ،للف ة العمرية الرابعة ملجم/ديسيلتر 105.5 )ب(
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ديسيلتر للف ة العمرية األولل ملجم/ 82.6قيمة كانت 

 ملجم/ديسيلتر، 96.72بمتوسط عام للمجموعة 

ق معنوية أوض ت نتا ه الت ليل اإل صا ي وجود فرو 

ا ذهمستوي متوسط  وكانب( ( و))أ تينبين المجموع

من متوسط  أعللالنوع من دهون الدم  للمجموعة )أ( 

و  أن لنوعمن ذلق  نستنته ،ها في المجموعة )ب(مستوا

العذاب تيرير معنوي علل مستوي البروتين الدهني  كمية

)أ( ويرجح ذلق أن مجموعة الدراسة ،منخفا الكرافة

 مجموعة من ال يوانية تتناول كمية أكرر من الدهون

كما  [، 5[،]3] ما ذكرهوهذا  يتفق مع  ،)ب( المياهد 

بينت النتا ه وجود فروق معنوية بين الف ات العمرية 

مجموعة وأن متوسط قيم البروتين الدهني داخل كل 

منخفا الكرافة يزداد بزياد  العمر، كما توجد فروق 

معنوية بين الف ة العمرية األولل والرانية مع الرالرة 

)ب( المياهد  مجموعة)أ(، أما الدراسة والرابعة للمجموعة

مع باقي فروق معنوية بين الف ة األولل  توجدفقد 

والف ة العمرية الرانية والرالرة ، وعةالف ات العمرية للمجم

الف ة العمرية الرابعة  كذلق ،ي توجد بينها فروق معنوية

 ،الف ات العمرية للمجموعةباقي توجد فروق معنوية مع 

أي أن للعمر تيرير معنوي علل مستوي هذا النوع من 

 [. 20[،]5[،]3دراسات]دهون الدم وهذا يتوافق مع نتا ه 

البروتين الدهني منخفض متوسطات مستوى ( قيم  3شكل ) 
 )أ( و)ب(. تيديسيلتر لمجموع /ملجم الدم الكثافة

 

 ،عالي الكرافة الدهني( يوضح قيم البروتين 4اليكل )   

متوسط لهذا النوع من دهون الدم  ي  كان أعلل 

ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية  40.2)أ( الدراسةمجموعة ل

ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية  34.5وأقل متوسط  ،األولل

ملجم/ديسيلتر،  36.7الرانية بمتوسط عام للمجموعة 

متوسط لهذا النوع من دهون الدم  كان أعلل قيمةو 

 ملجم/ديسيلتر للف ة 44.9)ب(  المياهد  لمجموعة

للف ة ملجم/ديسيلتر  38.4 متوسط وأقل ،العمرية األولل

 42.2العمرية الرابعة بمتوسط عام للمجموعة 

 عدم وجودالت ليل اإل صا ي نتا ه بينت  ،ملجم/ديسيلتر

مجموعة ( و )أالدراسةمجموعة  فروق معنوية بين

كذلق عدم وجود فروق معنوية بين  ،ب() المياهد 

الف ات العمرية داخل كل مجموعة ما عدا الف ة العمرية 

ليس  هويستنته من ذلق أن ،الرانية لمجموعة الدراسة )أ(

لعمر ونوع العذاب أي تيرير معنوي علل مستوي البروتين ل
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كما  [،17[،]16]الدهن عالي الكرافة وهذا ما يتفق مع 

 [.8]هذه النتا ه مع ما وجده  ختلفتا

      
 الكثافة البروتين الدهني عاليمتوسطات مستوى ( قيم 4شكل )

 (.ب)أ( و) تيديسيلتر لمجموع /ملجم الدم
      

 متوسط قيم الجليسريدات الرالرية (5) يكلالنتا ه  بينت

لمجموعة الدراسة مصل الدم،  ي  كان أعلل متوسط ل

وأقل  ،ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية الرابعة129.3)أ( 

 األولل ملجم/ديسيلتر للف ة العمرية 115.6متوسط 

 ،ملجم/ديسيلتر120.7الدراسة  لمجموعةعام  بمتوسط

متوسط لهذا النوع من دهون الدم  وكان أعلل قيمة

ملجم/ديسيلتر للف ة  134لمجموعة المياهد  )ب( 

ملجم/ديسيلتر  91.7وأقل متوسط بلغ  ،العمرية الرابعة

 113.65للف ة العمرية األولل بمتوسط عام للمجموعة 

وجود ملجم/ديسيلتر، أوض ت نتا ه الت ليل اإل صا ي 

والمياهد )ب(، ي الدراسة)أ( مجموعت فورق معنوية بين

معنوي علل مستوي هذا النوع  أي أن لنوع العذاب تيرير

توجد فروق معنوية بين الف ة العمرية و دهون الدم، من 

، أما )أ(لمجموعةلالف ات العمرية باقي  الرابعة و

المجموعة )ب( فإنه توجد فروق معنوية بين جميع 

لعمر تيرير معنوي علل مستوي ل أي أن ،الف ات العمرية

كما لو ظ زياد  في قيم متوسطات ، الجليسريدات الرالرية

 أنبينت النتا ه   ي الجليسريدات الرالرية بزياد  العمر، 

 الرالرية الجليسريدات العمر و معامل ايرتباط بين

للمجموعة )ب(، هذا  0.624 ،للمجموعة )أ( 0.817

 [.8]يتفق مع نتا ه 

 
ملجم / الدم الجليسريدات الثالثية متوسطات مستوى ( قيم 5شكل )

 ) أ ( و) ب (. تيسيلتر لمجموعيد
 

 .ستنتاجاتاال -4

 تيتا ه وجود فروق معنوية بين مجموعأظهرت الن

والدهون الدراسة والمياهد  في كمية تناول البروتين 

استهالق  للعمر تيرير علل ، كما أنواستهالق الطاقة

مساهمة  نسبةفي د نقص وج ، كماالبروتين والطاقة

والتي  المياهد  إجمالي الطاقة للمجموعة الدهون في

ا من قبل منظمة الص ة  كانت أقل من الموصل به

نسبة مساهمة البروتين والدهون في  ت، بينما كانالعالمية

أعلل من  الدراسة للمجموعةالمستهلكة  الطاقةأجمالي 

التوصيات مما نته عنه ارتفاع متوسط قيم الكولسترول، 
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البروتينات الدهنية منخفضة الكرافة، الجليسريدات 

 لنوع العذاب أي أن المياهد  الرالرية مقارنة بالمجموعة

ه المحيرات ال يوية، كما بينت ذعلل ه تيرير معنوي

، النتا ه أن للعمر تيرير معنوي علل الكولسترول

 ،ا الكرافة، الجليسريدات الرالريةمنخفالدهني  والبروتين

ل البروتين ي يوجد تيرير معنوي للعمر ونوع العداب عل و

زا د  وزنلديهم  من وجد نسبة، و الدهني مرتفع الكرافة

علل %65 %،73ومجموعة المياهد   الدراسة لمجموعة

%  علل 22% ،9سمنة لديهم ذين الأما نسبة  التوالي،

% 13% ،18ذين لديهم وزن طبيعي الالتوالي أما نسبة 

بلعت ممارسي الرياضة  وجد أن نسبةكما  ،علل التوالي

% ونسبتهم في المجموعة )ب( 59في المجموعة )أ( 

23%. 

 .التوصيات -5

  لمجموعة المياهد  الدهونزياد  كمية استهالق 

بها من قبل منظمة  للوصول إلل الكمية الموصل

 الص ة العالمية.

  مجموعة لالتقليل من استهالق البروتين والدهون

 .)أ( الدراسة

  محير كتلة الجسم، البروتينات  خفاالعمل علل

الدهنية منخفضة الكرافة وزياد  البروتينات الدهنية 
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