
 

 

 



 2  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 الفهرس 
 

 مصادر إضافية: 

 قناة اليوتيوب 

 صفحة الفيسبوك 

 صفحة اإلنستجرام

 
 9 ........................................................................................................................................................ ةمقدم

 10 ............................................................................................................................................. شرح المحتوى

 12 ...................................................................................................................لماذا تفشل األنظمة الغذائية الموحدة؟

 12 ...................................................................................... طب ليه األنظمة الغذائية دي بتشتغل مع بعض الناس؟

 13 ........................................................................................................................ إنعدام التخصيص الفردى 

 14 ................................................................................................. عملية األيض  – سرعة الحرق )الميتابوليزم( 

 15 ........................................................................................................................................ توافر الوقت 

 15 ..................................................................................................................................... التكلفة المادية 

 15 ............................................................................................................... مؤشر الشبع واالختالفات الفردية 

 16 ........................................................................................................................................ نقطة البداية

 17 ......................................................................................................................... مستوى التقدم في الدايت 

 17 ............................................................................................................................................. المرونة

 19 ............................................................................................................................. خيارات الطعام المملة

 19 ........................................................................................................................... اإلستمتاع و اإلستمرار 

 19 ...................................................................................................... (macronutrients) المغذيات الكبيرة 

 20 ................................................................................................................................... إختالف األهداف 

 20 ............................................................................................................................ األنظمة الغذائية الغبية 

 21 ................................................................................................................. مل مبادئ بناء نظام غذائي خاص متكا

 21 .................................................................................................................. : تعرف على جسمك 1الخطوة 

 21 ................................................................................................................. حدد هدفك )أهدافك( : 2الخطوة 

 21 ............................................... : حساب السعرات الحرارية المثالية الخاصة بك على أساس الخطوات السابقة3الخطوة 

 21 ..................................................................... : حساب العناصر الغذائية الرئيسية الخاصة بك )الماكروز(4الخطوة 

 22 .............................................................................. : ضبط كل شيء لتنساب خطة التدريب الخاصة بك 5الخطوة 

 22 ............................................................................................................. : إضافة اللمسات األخيرة6الخطوة 

 22 ................................................................................... : تصميم برنامج المكمالت الغذائية الخاصة بك 7الخطوة 

 22 ........................................................................................................ : الجمع بين الخطوات السابقة8الخطوة 

https://fitnotice.com/ar
https://youtube.com/c/noureldinsaber
https://fb.com/noureldinmsaber
https://instagram.com/noureldin.saber


 3  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 24 ........................................................................................................................ تحديد الهدف من نظامك الغذائي 

 24 ................................................................................................. لسه مش فاهم حاجة برضه؟ طيب كمل قراءة 

 25 ........................................................................................................................................ فقدان الوزن 

 26 ....................................................................................................................................... حرق الدهون 

 26 ................................................................................................................................... بناء كتلة عضلية 

 26 ................................................................................................................................. الحفاظ علي وزنك 

 27 ....................................................................... حرق الدهون و بناء العضالت في نفس الوقت )إعادة تشكيل الجسم( 

 27 .................................................................................................................... هل قمت بتحديد هدفك أخيراً؟

 28 ................................................................................................................. طريقة حساب السعرات الحرارية بدقة

 28 ....................................................................................................................... ما هي السعرات الحرارية؟ 

 28 ................................................................................................ طب وأنا مالي أصالً بالسعرات الحرارية دي؟

 29 ................................................................................. لماذا نفقد الوزن عند تناول سعرات حرارية أقل مما نحتاج؟

 29 ........................................................................ لماذا نفقد الوزن عندما نستهلك سعرات حرارية أكثر من ما نحتاج؟

 30 ................................................................................................... لماذا يجب علينا حساب السعرات الحرارية؟

 30 ............................................................................................................ إزاي؟ طيب أعد السعرات الحرارية 

 30 .................................................................................................................................... وزن الطعام  -1

 31 ............................................................................................................................... القياس باألكواب  -2

 32 .............................................................................................................تقدير السعرات الحرارية بالنظر  -3

 33 ................................................................................................... برامج و تطبيقات عد السعرات الحرارية -4

 34 ................................................................................................................................. األطباق الكمية -5

 35 ..................................................................................................................................... التقدير باليد  -6

 36 .............................................................. كيف نستخدم تلك الطرق المختلفة للعثور على السعرات الحرارية لألطعمة؟ 

 38 ............................................................................................................... كيف تستخدم كل هذه المعلومات؟ 

 39 ................................................................................................ طيب أعمل ايه علشان أخس بالمعدل المذكور؟

 39 .................................................................................................................................. الخيارات الغذائية

 39 ............................................................................................................................................ الخالصة 

 41 ...................................................................................................... كيف احسب احتياجاتي من السعرات الحرارية؟ 

 Mifflin st-Jeor ........................................................................................................ 42 العيب الرئيسي من 

 46 ................................................................................................................................................. الحل 

 47 ......................................................................................................................... ما هو الرقم المناسب لك؟ 

 50 ................................................................ رق الدهون و الحفاظ على الوزنعالقة السعرات الحرارية ببناء العضالت و ح

 50 ....................................................................................................................... السعرات الحرارية الداخلة 

 50 ..................................................................................... حرق السعرات الحرارية )السعرات الحرارية الخارجة(

 51 ...................................................................................................................................... طيب وبعدين؟

https://fitnotice.com/ar


 4  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 51 .................................................................................................................... فائض من السعرات الحرارية 

 51 .............................................................................................................ما الذي يحدد تلك النتائج المختلفة؟ 

 52 ..................................................................................................................... نقص في السعرات الحرارية 

 54 ................................................. رات الحرارية )السعرات الحرارية الداخلة = السعرات الحرارية الخارجة( توازن السع

 55 .................................................................................................................................... الخطوة القادمة

 56 ............................................................................................................... حساب السعرات الحرارية لفقدان الوزن 

 56 ............................................................................................................................... فقدان الوزن بسرعة

 57 ........................................................ سعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها النقاص الوزن بسرعة؟ لذلك ، كم عدد ال

 57 ................................................................................................................ طيب و بالنسبة لمعدل التخسيس؟

 58 ............................................................................ ولكن ، كيف يمكننا أن نهدف إلى فقدان عدد محدد من األرطال؟ 

 58 ............................................................................................................................... ما معني هذا الكالم؟ 

 59 ..................................................................................................................................... طيب و بعدين؟

 60 .................................................................................................................... وزني بطل ينزل ، أعمل إيه؟ 

 61 .............................................................................................................. حساب السعرات الحرارية لحرق الدهون 

 62 ................................................................................................................................... تحفيز العضالت 

 65 ........................................................................................................ مشكلة ثبات الوزن أثناء الدايت و الحل الفعال 

 65 .................................................................................... طيب ، ما هي المشاكل اللي بنواجهها أثناء فقدان الوزن؟

 65 ............................................................. أصبحت أبطأ(  -الميتابوليزم- إنخفاض في معدل األيض )سرعة الحرق  (#1

 66 .............................................................................................. كيف يقلل الجسم معدل األيض )سرعة الحرق(؟

 67 ............................................................................................................................. الجريلين و اللبتين -2

 67 ............................................................................................................................................... اللبتين

 71 .............................................................................................................حساب السعرات الحرارية لبناء العضالت 

 75 ..............................................................................................................................األكل لبناء العضالت 

 77 .................................................................................................................................زن توقف زيادة الو

 77 .............................................................................................................................. توقف بناء العضالت 

 79 .................................................................................................. حساب عدد السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن 

 79 ................................................................................................................ كيف يمكنني الحفاظ علي وزني؟

 79 .................................................................................. كيف يمكنني الحفاظ علي وزني وتحسين أدائي الرياضي؟ 

 81 ................................................................. حساب عدد السعرات الحرارية لبناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت 

 81 ........................................................................ )بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت( إعادة تشكيل الجسم 

 82 ....................................................................................... كيف يمكن لألشخاص العاديين إعادة تشكيل أجسامهم؟ 

 85 .........................................................................................................................ما هو البروتين و ما هي أهميته

 85 .................................................................................................................................. ما هو البروتين ؟

 85 ..................................................................................................................................... أنواع البروتين

https://fitnotice.com/ar


 5  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 86 ......................................................................................................................... البروتين وبناء العضالت 

 86 ......................................................................................................................... البروتين و حرق الدهون 

 88 ......................................................................................... ت البروتين لبناء العضالت و حرق الدهون حساب احتياجا

 88 ....................................................................................................................... الكمية المثالية من البروتين 

 89 .................................................................. قائمة األطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين )بروتين كامل(

 89 .......................................................................................... البروتين كجزء من مدخولك من السعرات الحرارية

 91 ............................................................................................................... ما هي الكربوهيدرات و ما هي أهميتها؟ 

 91 ................................................................................................................... طيب، ما هي الكربوهيدرات ؟

 92 ........................................................................................................!الكربوهيدرات ال تسبب تخزين الدهون

 93 .................................................................................................................. الكربوهيدرات وبناء العضالت 

 93 .................................................................................................................. هيدرات و حرق الدهون الكربو

 95 .................................................................................... الكربوهيدرات المعقدة و الكربوهيدرات البسيطة. أيهما أفضل؟

 95 .............................................................................................................................. كربوهيدرات بسيطه 

 95 ............................................................................................................................ الكربوهيدرات المعقدة 

 Insulin spike- ........................................................................................................... 95- ولينإرتفاع االنس

 Anabolic Window- ..................................................................................................... 95- النافذة اإلبتنائية

 96 ............................................................................................................................... المؤشر الجاليسيمي

 96 ......................................................................................... الكربوهيدرات المعقدة مقابل الكربوهيدرات البسيطة 

 97 ....................................................................................................... الكثافة الغذائية ومحتوي األلياف الغذائية 

 98 ............................................................................................................................................ الخالصة 

 99 ................................................................................................................... حساب احتياجاتي من الكربوهيدرات 

 99 ................................................................................................. كربوهيدرات معقدة وال كربوهيدرات بسيطة؟

 101 ...........................................................................................................تعريف الدهون الغذائية و أهميتها الصحية 

 101 ........................................................................................................................... أنواع الدهون الغذائية

 102 ......................................................................................... الدهون األحادية المشبعة و الدهون المتعددة الغير مشبعة

 102 ................................................................................................................... ما هي الدهون غير المشبعة؟

 103 ............................................................................................................... 3إلى األوميجا   6نسبة األوميجا 

 103 ............................................................................................... ؟ 6طيب ما هي بعض األطعمة الغنية بأوميجا 

 104 ............................................................................................... ؟ 3ب ما هي بعض األطعمة الغنية بأوميجا طي

 104 .................................................................................................................... زيت الكانوال عبارة عن سم 

 105 .............................................................................................................حقيقة الدهون التقابلية و الدهون المشبعة

 105 ...................................................................................................................................الدهون التقابلية 

 106 ...................................................................................... كيف تقضي علي الدهون التقابلية من نظامك الغذائي؟ 

 106 .................................................................................................................................. الدهون المشبعة

https://fitnotice.com/ar


 6  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 108 ....................................................................................................... تناول دهون أكثر = عضل أكثر و دهون أقل

 108 ................................................................................ الدهون الغذائية و عالقتها ببناء العضالت و حرق الدهون 

 110 ................................................................................................................ حساب احتياجاتك من الدهون الغذائية

 110 ...............................................................................................طيب ، ما هي احتياجاتي اليومية من الدهون؟

 112 .................................................................................................... ما هو عدد الوجبات و توقيت الوجبات المثالي؟

 112 ..................................................................................................................................توقيت المغذيات 

 113 .......................................................................................... إلى حد الليوسين المطلوب؟ كيف يمكنني الوصول  

 113 ................................................................................................................................. كم من البروتين؟

 114 ..................................................................................................................................... عدد الوجبات 

 115 .................................................................................... توقيت المغذيات وإيقاع سيركاديان )الساعة البيولوجية(

 117 ................................................................................................................ األكل الصحي   –كيفية إختيار الطعام  

 117 ................................................................................................................ األكل الصحي )األكل النظيف( 

 117 ............................................................................................................................... األكل الغير صحي 

 118 ................................................................................................................... مصادر بروتين عالية الجودة 

 118 .......................................................................................................... مصادر الكربوهيدرات عالية الجودة 

 119 ......................................................................................................... مصادر الدهون الغذائية عالية الجودة 

 120 .................................................................... كارب سيكلينج –كالوري سيكلينج  –إستراتيجيات غذائية: الصيام المتقطع  

 121 ............................................................................................................................... الكالوري سيكلينج 

 122 .................................................................................................................................. الصيام المتقطع 

 124 ......................................................................................................... أهمية األلياف الغذائية لصحة و جسم أفضل

 124 ................................................................................................................. أوالً ، ما هي األلياف الغذائية؟

 124 ........................................................................................................................... هضم األلياف الغذائية 

 125 ................................................................................................... طيب, الجسم ممكن يهضم كم من األلياف؟ 

 125 .......................................................................................... كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في األلياف؟

 125 .................................................................................................... كيف تساعدك األلياف على فقدان الوزن؟

 126 ................................................................................................................ األلياف وعالقتها بالكوليسترول

 127 ...................................................................................................... عالقة األلياف بمستويات السكر في الدم 

 127 ................................................................................................ األلياف الغذائية يمكن أن تعزز عملية األيض 

 127 .............................................................................................................. الكم المناسب من األلياف الغذائية

 128 ........................................................................................... األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من األلياف 

 129 ................................................................................................................. كيف أزيد من تناولي لأللياف؟

 129 .......................................................................................................................................... الخالصة 

 130 .............................................................................................. وجبات ما قبل التمرين: ماذا آكل قبل التدريب؟

 131 .............................................................................................................. وجبة / مشروب ما أثناء التدريب

https://fitnotice.com/ar


 7  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 132 ............................................................................................................................ رينوجبة ما بعد التم

 132 ..................................................................................................................... طيب أكل ايه بعد التمرين؟

 132 .......................................................................................................................................... ماذا بعد؟ 

 Anabolic Window ...................................................................................................... 133؟ ما هي النافذة البنائية

 133 ........................................................................................................................... النافذة البنائية الحقيقية

 135 ............................................................................................................. تعريف المكمالت الغذائية و ضروريتها

 135 .............................................................................................................. اللياقة البدنية والمكمالت الغذائية

 136 ............................................................................................................. هل أحتاج إلى المكمالت الغذائية؟

 137 ....................................................................................................................... المكمالت الغذائية ليست للجميع 

 137 .................................................................................................. ضعف الخطط الغذائية و البرامج التدريبية 

 137 ................................................................................................................................ االستجابة الفردية 

 138 .......................................................................................................................... اإلختالفات في الجودة 

 138 .................................................................................................................................. التسامح الفردي 

 140 ............................................................................................................. أفضل المكمالت الغذائية لبناء العضالت 

 140 .......................................................................................................................................... البروتين

 141 ..........................................................................................................................................الكرياتين

 142 ............................................................................................................................ حمض األراكيدونيك 

 BCAA ...................................................................................................................................... 143 الـ

 143 ...................................................................................................................................... زيت السمك 

 144 .........................................................................................عليك أن تتناول في اليوم؟ 3كم من حبوب األوميغا  

 144 ................................................................................................................... المالتي فيتامين – الفيتامينات 

 146 ....................................................................................................................... الدليل الشامل للبري ورك اوت 

 146 ............................................................................................................ ما هي مكمالت البري ورك اوت؟

 147 ............................................................................................. طيب ، ما هي فوائد البري ورك أوت الحقيقية؟

 147 ............................................................................... تأثير البري ورك اوت علي كتلة العضالت و حرق الدهون 

 148 ................................................................................ تأثير البري ورك اوت علي سرعة الحرق )معدل األيض(

 148 .......................................................................... تأثير البري ورك اوت علي مستويات القوة والقدرة علي التحمل

 149 ................................................................................ ماذا عن البري ورك اوت الخالي من المنشطات العصبية؟

 149 ................................................................................................................ الجانب القبيح للبري ورك اوت 

 149 ............................................................................................................. ما هي مكونات البري ورك اوت؟

 152 ........................................................................................................ هل يجب أن استخدم بري ورك اوت؟ 

 154 ....................................................................................................................... الدليل الشامل للبري ورك اوت 

 154 ...................................................................................................................... طيب، ما هو الفات برنر؟ 

 154 ............................................................................................................................. الفات برنر المنشطة 

https://fitnotice.com/ar


 8  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 155 ............................................................................................................. الفات برنر الخالية من المنشطات 

 157 ................................................................................. أكسيد النيتريك  –الجلوتامين   –مكمالت التيستوستيرون بوستر 

 157 .............................................................................................. تستوستيرون بوستر –محفزات التستوستيرون 

 158 ......................................................................................................................... مكمالت أكسيد النيتريك 

 159 ........................................................................................................................................ الجلوتامين

 161 ..................................................................................................................................................... النهاية 

 

 

  

https://fitnotice.com/ar


 9  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 مقدمة
فقط و أي محاولة لتعديل أو نشر  (Fitnotice LLC)تخص شركة فيتنوتيس  وحقوق الملكية الفكرية محتويات هذا الكتاب

  الكتاب تحت مسمى آخر سيعرض األشخاص المسئولة للمسائلة القانونية.

تم تأليف هذا الكتاب لمساعدة جميع فئات الناس لتحقيق أهدافهم و تحسين صحتهم سواًء كانت هذه األهداف بناء العضالت ، 

 فقدان الوزن بشكل سريع و صحي ، أو مجموعة من هذه األهداف باإلضافة لتحسين صحة الفرد طبعاً. حرق الدهون ، 

يع األفراد و هذا ألن كلنا مختلفين. يختلف البشر في صفاتهم الوراثية ،  ال يوجد شيء اسمه نظام غذائي موحد يسري على جم

الوزن ، الطول ، الجنس ، الظروف الحياتية ، نمط الحياة ، وقت العمل ...إلخ و لذلك من المستحيل أن تكون طريقة وصولهم 

 لهدف ما واحدة. 

نظام غذائي لكل شخص. و هذا  يص برنامج تدريبي و بمدى أهمية تخصو التغذية لذلك ، نؤمن في شركة فيتنوتيس للرياضة 

 ما يضمن نجاحنا مع عمالئنا من شتى بقاع العالم و إختالف أجناسهم. 

نتيجةً لذلك ، قررنا نشر هذا الكتاب الذي بدوره سيعلمك كيف تصنع نظامك الغذائي الخاص بك للوصول ألهدافك بشكل 

نت و أنت فقط حيث أنها ستأخذ في الحسبان جميع العوامل الفردية  سريع و صحي. الخطة الغذائية ستكون مخصصة لك أ

 المذكورة أعاله. 

سنقوم في هذا الكتاب بسرد جميع الخطوات الالزمة لعمل خطتك الغذائية بالتفصيل الممل. لن تحتاج إلى قراءة أي كتاب آخر  

 في الفهرس أعاله.  بعد قراءة هذا الكتاب. ننصح بإتباع الخطوات بحذافيرها بالترتيب المكتوب

 بالتوفيق إن شاء هللا!

 هللا الموفق.

   ACSM – NASM – RED CROSS –دة اليات المتح ر تغذية طبية الواجستيم – كابتن نور الدين محمد -
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 شرح المحتوى 

 ”.انا عايز اخس بس مش عارف“

 ”.روح لدكتور تخسيس“

 ”!دوالر 200سعر برنامج التخسيس “

 ”عايز ابنى عضل“

 ايه وجع الدماغ ده؟ 

مزهقتش من تضييع وقتك وفلوسك ومجهودك علي حاجات مبتشتغلش؟ ال يوجد شئ اسمه برنامج غذائي موحد يعمل مع كل  

 .البشر. كل شخص عنده تكوين فسيولوجي مختلف مما يؤدي الي ضرورة تصميم برنامج غذائي مختلف لتحقيق الهدف المراد

 طب يعنى ايه؟ 

لكالم يسري علي معظم األشياء فى الحياة. وهذا ينطبق على برامج رفع األثقال و يعنى ما يصلح لك لن يصلح لغيرك. وهذا ا

البرامج الغذائية سواء. الزم تكون متصممة بشكل مخصص يتماشى مع حالتك الجسدية, عمرك, جنسك, عواملك الوراثية 

 .وأمراضك…إلخ

 

  العضالت, تخسيس, أو حرق دهون. وفى معظم  بشوف ناس كتير بتشتكى انها مش عارفة توصل لهدفها سواء الهدف ده بناء

 .األحيان يكون السبب هو عدم إتباع نظام غذائي جيد

 

فى الواقع, النظام الغذائي السليم هو أساس الوصول ألى هدف له عالقة بالجسم. بل يمكن أن أضيف أن تحسين عاداتك الغذائية  

لمتكامل سيكون القاعدة اللتى سنبنى عليها طريقك لتطوير سيحسن من صحتك النفسية وصحتك بشكل عام. النظام الغذائي ا

 .ذاتك

هى سلسلة بناء نظام غذائي سليم    الموقع قررت أن تكون أول سلسلة أكتبها علي هذا عندما بنيت الموقع الخاص بي ، ولذلك

هدفك, عاداتك,  عتبار العوامل المختلفة مثل عمرك,اإلمخصص لك فقط. و هذا النظام الغذائي الخاص بك سيأخذ فى 

 : جنسك…إلخ. باإلضافة, ستعلمك هذه السلسلة

 قواعد بناء نظام غذائي سليم  -

 كيف تستخدم هذا النظام الغذائي على أكمل وجه للوصول ألهدافك -

كيفية تصميم نظام غذائي مالئم لهدفك سواء كان هدفك التخسيس, حرق الدهون )تشريح(, بناء العضالت, أو   -

 األهدافمجموعة من هذه 
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شرح للسعرات الحرارية و وحدات البناء الغذائية )ماكروس( مثل البروتين, الكربوهيدرات, و الدهون المشبعة و   -

 الغير مشبعة 

 ما هى أهمية الماكروس؟ وما هو دور كل منهم في عملية تحويل جسمك و تحسين صحتك؟ -

, أسوأها, و ماهي المكمالت الغذائية التي تستاهل سنناقش أيضاً المكمالت الغذائية ونتعرض ألهم المكمالت الغذائية -

 الصرف عليها

 ! أكثر بكثير من كل هذا -

 يال نبدأ! 
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 لماذا تفشل األنظمة الغذائية الموحدة؟ 

يبدو أن االتجاه الشائع حالياً أن يقوم شخص أو منظمة ما بإنشاء نظام غذائي ومشاركته على اإلنترنت و جعل أكبر عدد من  

 Atkins) بإتباعه فيحصل ما يمكن وصفه بنظام القبائل. هذه القبيلة تتبع رجيم الماء و هذه تتبع نظام أتكينسالناس بالقيام 

Diet) و األخرى تتبع نظام الكيتو (ketogenic diet)… إلخ. فينتهي المطاف بكل قبيلة بإتباع نظامها الغذائي ورفض أى

لكن فى الواقع الموضوع ال يحتاج إلى كل هذا التعقيد واإلجبار. كل شخص  نظام أو فكرة أخرى لها عالقة بالتغذية السليمة. و

 .يزعم أن نظامه الغذائي هو األفضل والموت ألى نظام آخر

بل المحزن أن مصممين هذه األنظمة يبالغوا فى إدعاءاتهم من ناحية النتائج. فعلى سبيل المثال, يدّعوا بأن نظامهم سيقوم بحرق 

  3!أو حتى 2و بناء كمية كبيرة من العضالت فى فترات قليلة كشهر أو كيلو من الدهون   10

و على الرغم من أن هذا سيكون رائًع فى حالة إن كان حقيقياً ، إال أن األخبار السيئة تشير إلى عدم وجود مثل هذا النظام 

 .الغذائي الخارق

)ستيرويدز( لن تنتج مثل هذه النتائج بهذه السرعة أبداً! لقد شهدنا ظهور  حتى عقاقير تحسين األداء الرياضى وهرمونات البناء 

العديد من أشباه النظم الغذائية المختلفة على مدى السنوات الماضية ، وكلها تدعي أنها أحدث اختراق في علم التغذية. و في حين 

 هذا؟ أن هذه األنظمة تعمل مع بعض الناس ، فإنها ال تصلح لمعظم الناس. لماذا 

 

المشكلة األخرى هي أنه حتى أولئك الذين يحصلون على نتائج جيدة من تلك األنظمة ال يدركون واقع “حالتهم الصحية” أو 

حتى ما يجب أن يكون عليه نظامهم الغذائي لتفادى أى أضرار ممكن أن يتعّرضوا لها. أنا أتحدث عن نظام غذائي مخصص لك 

 .ك الوراثية و إحتياجاتك الشخصيةو لك فقط. نظام غذائي يناسب عوامل

المقال ده مش حيلة دعائية وال يهدف ألى غرض مادى ، ومع ذلك ، فهو مجرد نص تعليمي يهدف إلى تسليط الضوء على 

بعض المفاهيم والمبادئ التوجيهية الهامة التي ينبغي بناء نظام غذائي فعال حولها. سأكتب مقالة فردية حول كل واحدة من تلك  

الوجبات الشعبية في المستقبل لتسليط الضوء على إيجابيات وسلبيات كل واحد منهم. واآلن ، دعونا نستعرض لماذا معظم  

 .األنظمة الغذائية الجاهزة غير فعالة بالنسبة لغالبية الناس

 طب ليه األنظمة الغذائية دي بتشتغل مع بعض الناس؟ 

ظمة الغذائية المنتشرة على اإلنترنت تعمل لصالح بعض األشخاص ، لكنها ال  ال يوجد أى خالف مطلقًا على أن بعض هذه األن

، فستفهم أن فقدان الوزن هو مجرد   مقالة أساسيات فقدان الوزنتعمل مع معظم األشخاص. لماذا هذا؟ إذا كنت قد قرأت 

لسعرات الحرارية المستخدمة فى اليوم.  معادلة رياضية ال أكثر وال أقل. السعرات الحرارية الداخلة يجب أن تكون أقل من عدد ا

هذا هو السر! ال يوجد سحر سري يجعل نظام ما فعال دون غيره. ال توجد “أطعمة فائقة” )سوبر فودز( من شأنها تسريع  

 !عملية األيض لديك بحيث تبدأ في تقطير الدهون أثناء الركض على جهاز الجري. السعرات الحرارية هى كل شئ
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 ”كيلو بإتباع نظام الكيتو 20بس أنا نزلت “

 

الغذائي؟ ألن  keto نعم ، هذا ممكن وأنا ال أشك في صدقك. ومع ذلك ، أتعرف لماذا فقدت هذا الوزن الزائد أثناء اتباع نظام

جعلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن تأكل عدد سعرات حرارية أقل من ما يحتاجه جسمك ، ولذلك قرر جسمك   keto نظام

 .الدهون المخزنة كطاقة للتعويض عن نقص السعرات الحرارية الداخلة عن طريق األكلاستخدام 

 

يعنى بالبلدى نظام الكيتو خاّلك تأكل أقل من احتياجك اليوم من السعرات فجسمك الزم يعوض النقص الداخل ده من الطاقة  

 !المخزنة فى صورة دهون. بس كده 

ك. أولئك الذين قاموا بإتباع هذه األنظمة وفقدان الوزن كانوا فقط يأكلون أطنانًا من نفس المفهوم ينطبق على كل نظام غذائي هنا 

األطعمة أو األطعمة ذات السعرات الحرارية الكثيفة التي تضعهم في فائض من السعرات الحرارية مما تسبب في زيادة أوزانهم 

نظام غذائي أياً ما كان , النظام الغذائى ده خالهم يختاروا أكل قبل اتباع النظام الغذائي المسمّى! لذلك ، عندما بدأوا في اتباع 

أفضل ذو جودة أعلى. واألكل الصحى عامةً بيكون فيه سعرات حرارية أقل من األكل الغير صحي. فاإلختيارات الجديدة ذات 

شعوذة , السعرات هى   السعرات الحرارية األقل خلقت نقص فى السعرات الحرارية الداخلة بشكل غير مباشر. ال سحر وال

 .األستذة

واآلن بعد أن ناقشنا ليه األنظمة دي بتعمل مع بعض الناس ، دعونا نستعرض ليه األنظمة دي ال تصلح للمعظم على المدى 

الطويل. ضع في اعتبارك أن كل نظام غذائي فردي له سلبيات رهيبة ، ولكن نظًرا لوجود الكثير من التفاصيل التي سيكون من  

 .علي توضيحها ، سيكون لكل نظام غذائي مقاله الخاص الواجب

 إنعدام التخصيص الفردى

ما زلت أذكر ذلك مراًرا وتكراًرا لسبب وجيه ، عندما يتعلق األمر بتحويل جسمك ، فإن التخصيص هو كل شيء. نعم ، نحن 

، وال حتى التوائم. و نظًرا ألننا جميعًا لدينا  جميعاً بشر ، لكننا مختلفون وراثيا. ال يوجد شخصان لديهما نفس الجينات الوراثية

عوامل وراثية مختلفة ، فإن جيناتنا تلعب دوًرا رئيسيًا في تنفيذ كل وظيفة جسدية واحدة بما في ذلك الهضم والتمثيل الغذائي  

  .ومعالجة األطعمة المختلفة وعملية أيض الطعام … إلخ

 

هذا الجانب الهام فى المعادلة. و بدالً من األخذ في االعتبار مثل هذه االختالفات ،  ولذلك النظام الغذائي الموحد ال يقوم بأخذ

 .يضع النظام الغذائي الموحد جميع متبعيه على نفس اإلرشادات العامة

 

ر ولكن نظًرا ألن السعرات الحرارية هي أساس نظام غذائي ناجح ، فإن األنظمة الغذائية عبر اإلنترنت ال تأخذ في االعتبا

متطلبات الطاقة )السعرات الحرارية( المختلفة بين األشخاص ، والتي يتم تحديدها حسب العمر ومستوى النشاط والوزن 

كيلو.   70كيلو وبنت وزنها  100والطول والجنس. ال يمكن مقارنة متطلبات السعرات الحرارية اليومية بين رجل يبلغ وزنه 
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نفس النظام الغذائي باستخدام نفس عدد السعرات الحرارية. كيف ستخلق عجزاً في   ولذلك ، من المستحيل وضع كالً منهما على

 السعرات الحرارية فى هذه الحالة؟ 

 

 هل هما اإلثنين هيحتاجوا نفس كم الطاقة الحرارية في اليوم؟ أكيد أل! يبقى نخليهم هما اإلثنين يأكلوا نفس الكم ليه وإزاى؟

 

 .ذائيةالموحدة هو السبب الرئيسي في فشلها مع المعظمعدم وجود التخصص في ااألنظمة الغ

 عملية األيض  – سرعة الحرق )الميتابوليزم( 

 

هذا عامل آخر مهم تقوم األنظمة الغذائية الموحدة بإهماله تماماً. لدينا جميعاً عوامل وراثية مختلفة ، صحيح؟ وبالتالي ، كلنا 

كده؟ بعض الناس مثالً يقوموا بإستقالب الطعام بسرعة شديدة والبعض عندهم  عندنا سرعة األيض ، أو الحرق , مختلفة. مش 

  .سرعة األيض أبطأ 

 

 !كل واحد عندنا صديق أو صديقة بيأكلوا أى حاجة و بيفضلوا رفيعين ، مش كده؟ هو ده سرعة األيض

 

اآلخر إذا أكلوا طعاًما ما! على سبيل اوبعض الناس لديهم كفائة عالية جداً في معاجلة وهضم أى طعام ، بينما ينهار البعض 

 المثال ، إذا كان النظام الغذائي يرشد أتباعه إلى شرب الحليب ، فماذا عن الناس الحّساسة لالكتوز؟

 

بالتأكيد سيضطروا إما إسقاط الحليب بالكامل أو استبداله بحليب اللوز أو الكاجو أو أى بديل شبيه يا إما هيتعبوا. و يمتلك أولئك  

وهوبون وراثياً عملية أيض ذات كفائة عالية فى حرق و إستخدام الكربوهيدرات ، وبالتالي لن يحتاجوا إلى اتباع نظام غذائي الم

  .منخفض الكربوهيدرات

 

في الواقع ، فإن ُوضع هؤالء األفراد على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات سيؤدي إلى نتائج عكسية مما سيؤثر على  

 .يل جسمهم وصحتهم. والعكس صحيح! ال يمكنك وضع الجميع على نفس النظام الغذائيمحاولتهم فى تحو
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 توافر الوقت 

وجبات صغيرة في أوقات محددة طوال اليوم ، هل سيكون الجميع   6دعنا نفترض أن نظام غذائي ما يخبر مستخدميه بتناول 

 !قادرين على اتباع هذا النظام الغذائي؟ أل طبعاً 

 

ها الوقت الكافي أنها تقعد تأكل كل ساعتين أو ثالثة. الناس عندها حاجات تانية تعملها و لدينا جميعًا أسر  مش كل الناس عند

وجبات كل يوم ، ولكن معظمهم لديهم وظائف ،   6وأعمال وأشياء مختلفة نعتني بها يوميًا. بعض الناس لديهم الوقت لطهي 

باإلضافة إلى  .نية. لدينا جميعًا كم مختلف من الوقت المتاح لعمل شئ ما وأطفال يتطلبوا لرعاية والشغل ومشاوير وبالوى تا 

ذلك ، من لديه الوقت لطهي الطعام وتناوله ست وجبات يوميًا في ظل النمط السريع لحياتنا المعاصرة؟أنا شخصياً معنديش! أنا  

 .بدور على وقت علشان أنام

 التكلفة المادية 

 

السابقة ، ال يستطيع بعض الناس تناول ست وجبات مرات في اليوم. الكالم ده أصعب كمان إذا  باستخدام نفس المثال من النقطة 

تم تصميم نظام غذائي صحيح مبني على األطعمة الراقية المحددة مثل سمك السلمون المدخن ، ولحوم البقر التي تتغذى على 

د من أنه إذا كان على شخص ما االختيار بين إطعام أسرته العشب ، والكافيار … الخ. تزداد نفقات الحياة كما هي ، وأنا متأك

 .مرات يوميًا ، فسوف يقوم بإختيار إطعام أسرته 6وتناول الطعام 

 مؤشر الشبع واالختالفات الفردية 
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الشبع ده   ببساطة كده ، مؤشر !فاقرأها أوالً هنا فاكرين مقال الدليل الشامل لمؤشر الشبع؟ إذا كنت ال تتذكرها أو لم تقرأها ، 

 .ببساطة يعني أنت محتاج كم من األكل لتحس بالشبع

األنظمة الغذائية المصممة بذكاء بتأخذ مؤشر الشبع عند الشخص فى الحسبان عند تصميمها. وبتعتمد بصورة كبيرة على 

 .األطعمة الغذائية الصحية ذات السعرات المنخفضة و لكن تحتوي على فيتامينات ومعادن غزيرة

 

ستوى الشبع أيضاً من شخص آلخر. تناول البطاطا المسلوقة قد يجعلك ممتلئًا وسعيدًا. ومع ذلك ، فإن تناول البطاطا  يختلف م

المسلوقة قد يزيد من جوعي ويسبب لي أكل كل شيء في األفق معظم األنظمة الغذائية الموحدة ال تعتمد على األطعمةالمشبعة.  

ويوم فري وكالم فاضي. الزم يبقي  cheat meal ى نظام ما و لكن جعان على طول! وفبالتالي ييجى واحد يقولي أنا ماشى عل

فيه تغيير جذري في إختيار األطعمة و خلق توازن ما بين األكل الصحي و أكل حاجات الشخص بيحبها علشان ميتجننش وهو  

 .ماشي على النظام الغذائي

 

بالجوع طوال الوقت يخليك تكره حياتك. هذا ال يسمى نظام غذائي ، بل  ال يوجد أي نقطة من إتباع نظام غذائي إذا كنت تشعر 

يجب أن يسمى تعذيب! مشكلة أخرى أن هذه األنظمة الغذائية الموحدة ال تأخذ في الحسان إختالف مستوى الشبع عند األفراد 

 .المختلفة ، وبالتالي ال بد أن يفشل معظم أتباعه

 نقطة البداية 

كيلو من الدهون ال يمكن أن يوضع على  5كيلو ولكن لديه أساس قوي من العضالت ويحتاج إلى فقدان  100لو فيه رجل يزن 

 !كيلو 30نفس السعرات الحرارية أو نسبة العناصر الغذائية مثل الشخص الذي يعاني من السمنة المفرطة والذي يجب أن يفقد

 

طول والعمر والجنس ومستوى النشاط وسرعة األيض. كيف  كل شخص عنده نقطة بداية مختلفة. وكلنا نختلف في الوزن وال

 !يمكن أن تجعلهم جميعاً إتباع نفس النظام الغذائي وتوقع نتائج مماثلة؟ ده كالم غير منطقي
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 مستوى التقدم في الدايت 

الحظت أنه  إليكم بعض األخبار عن جسم اإلنسان ؛ كلما خسرت وزن أكثر ، كلما قاومك جسمك للمحافظة على الوزن! هل 

 عند البدء في إتباع نظام غذائي لحرق الدهون ، بتخسر دهون بسرعة كبيرة في األول؟

 

ثم أنا متأكد من أنك الحظت أيًضا أن كلما خسيت أكثر كلما زادت العملية بطأً. وذلك ألن جسم اإلنسان لديه العديد من اآلليات  

. الدهون الزائدة المخزنة ما هي إال مجرد طاقة مخزنة يمكن لجسمك  الفسيولوجية إلبقائك على قيد الحياة في أوقات الحاجة

إستخدامها عندما يكون هناك نقص في كم الطعام المتاح. كلما زاد استخدامك لهذا الوقود اإلضافي ، كلما نقص كم الطاقة 

ثر مما لو كنت تملك الكثير من  الفائضة في الخزان ، وبالتالي ، يحتفظ جسمك بهذه األوزان األخيرة من الدهون )الطاقة( أك

 !الدهون لتخسرها 

 

كيلو بس ، الشخص األول هيحرق دهون بشكل أسرع   10كيلو دهون مخزنة و شخص عنده  30بمعنى أن لو فيه شخص عنده 

 .وأسهل

 

غذائي كل فترة وتقليل  نظًرا لهذه الظاهرة ، و نظًرا ألنك تتبع نظاماً غذائياً وتحقق تقدًما ، ستحتاج دائًما إلى تعديل نظامك ال

  .السعرات الحرارية كلما الحظت عسراً في فقدان وزن أكثر

 

على سبيل المثال؛ إذا كنت تفقد وزن بسرعة أكثر من الالزم ، فمن المحتمل أنك تحرق عضالتك التي اكتسبتها بصعوبة مع  

وحرق الدهون فقط. مش معني ان الرقم على   هذه الدهون. لذلك ، سوف تحتاج إلى زيادة الطعام شوية إلنشاء عجز حراري أقل

إحنا  .الميزان بيقل إن إنت بتحرق دهون بس. السرعة الشديدة مش دائماً األفضل من الناحية الصحية و ال صورة جسمك

 !عايزين نحرق دهون بس ، مش عضالت كمان

 

فض السعرات الحرارية الخاصة بك أكثر قليالً و على الوجه اآلخر ، إذاكنت ماشى تمام وفجأة وزن بّطل يقل ، فقد تحتاج إلى خ

إلنشاء عجز جديد في السعرات الحرارية بسبب تباطؤ عملية األيض لديك وبالتالي توفير الطاقة )موضوع طويل آخر يحتاج 

األيض  وفي موقف آخر ، قد تحتاج إلى زيادة السعرات الحرارية إذا توقف فقدان الدهون! ليه؟ علشان تزود عملية  .إلى شرح(

 .تانى و تقدر تكمل تخسيس

 

الهدف من أى نظام غذائي سليم الزم يكون   .على أي حال ، فإن النقطة المهمة هي أن نظام المقاس الواحد ده ال يناسب الجميع

 .الحفاظ على و تحسين صحتك وصورتك في نفس الوقت. الميزان مبيقولكش القصة الكاملة. سيبك منه 

 المرونة 
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 :نظام غذائي موحدهديكوا مثال على 

 

 شريحة من الخبر  1اإلفطار: 

 

 بيض 2

 

 تفاحة  1

 

 جرام من صدر الدجاج  200الغداء: 

 

 طماطم 1

 

 كوب من الحليب  1

 

 زيتون 3العشاء: سلطة كبيرة + 

 

 كوب من اللبن

 

 بيضات 3

 

 أنا حرفياً لسه كاتب النظام الغذائي ده. شايفين سهل إزاى؟ 

 

 ولكنه ال قيمة له على اإلطالق! تخيل تناول األطعمة المذكورة أعاله كل يوم على مدار األسبوعين حسنًا ، قد يكون األمر سهالً 

 !المقبلين. سوف تفقد عقلك

 

األنظمة الغذائية الموحدة تفتقر إلى المرونة وال تمنح المستخدم الكثير من التحكم في ما يأكلون ، أو بيحبوا يأكلوا إمتى أو حتى 

بدالً من ذلك ، تتم كتابة تلك الوجبات كما لو كالم مقدس. هذا يعذّب المستخدم بدنياً وعقلياً على حد  !األطعمةكيفية تحضير هذه 

 .سواء

 

جسديًا ، ال يسمح النظام الغذائي الموحد للدايتر باالستمتاع بأطعمة مختلفة مع أنه ممكن يفقد الوزن عادى من غير ما يبقى 

لغذائية ، أكل نفس الطعام كل يوم بيخليك تفقد بعض األطعمة األخرى الغنية بعناصر غذائية متشدد أوى كده. و من الناحية ا

أخرى فيصبح جسمك مفتقر لبعض هذه العناصر و الفيتامينات. فبالتالي، من الممكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية 
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 .لنتائج عكسية ألنه إذا كنت تعمل ضد جسمك ، فسوف يفوز جسمك 

 

، يبدو أن تناول األطعمة نفسها كل يوم مثل التعذيب النفسي. كأنك مثالً مسجون في سجن مشدد الحراسة! في الواقع ،  عقلياً 

سيكون السجن أفضل ألنك ستحصل على األقل على فرصة لتناول شيء مختلف كل يوم تقريباً. على أي حال ، عقلياً ، سوف  

طعمة كل يوم ، مما قد يؤدي إلي ترك عملية فقدان الوزن نهائياً أو أكل حاجات تشعر بالملل في نهاية المطاف من تناول نفس األ

 .كتير )تخريف( ألنك هتفتكر إنك مينفعش تخس إال لما تأكل حاجات معينة محدودة. وده كالم غير صحيح

 خيارات الطعام المملة 

م جميعاً يحثوا على أكل األطعمة المملة فقط! أكل  لقد الحظت أن معظم الوجبات الغذائية الشائعة لديها شيء واحد مشترك ؛ انه

أكل مش عارف إيه. طب إفرض أنا مبحبش القرنبيط أو عندي حساسية؟ طب لو أنا مبتطقش الجزر ،  .القرنبيط. أكل الجزر

فعالً مليئ بالعناصر  أعمل ايه؟فيه حد عايز يأكل قرنبيط كل يوم؟ أل شكراً يا عم. و على الرغم من أنني أحب القرنبيط وهو 

الغذائية المفيد إال أني سأمل بعد فترة. على أي حال ، فإن األنظمة الغذائية الثابتة تشترتك في أنها تكون مبنية على األطعمة  

المملة الخام دون أن تعطي للديتر حرية إختيار بدائل أو طرق تحضير مختلفة. فبرضه ممكن يؤدي هذه إلى اإلحباط و ترك 

 .متهاألمر بر

 اإلستمتاع و اإلستمرار 

بناًء على النقطتين األخيرتين ، األفضل هو اتباع نظام غذائي يمكنك االلتزام و اإلستمتاع به. إن تحويل جسمك ليس بالمهمة  

السهلة وال شيء سيحدث بين عشية وضحاها ، فهو يتطلب جهد شديد و إستمرارية. إذا قررت اتباع نظام غذائي ثابت ، فستقيد  

ك من حيث خيارات الطعام وبالتالي لن تكون قادًرا على االستمتاع بخطة نظامك الغذائي وربما لن تتمكن من الحفاظ عليه  نفس

 .خمن ماذا ستفعل في النهاية؟ نعم ، سوف تترك األمر برمته! فكر على المدى البعيد .أيًضا 

 (macronutrients) المغذيات الكبيرة

 

توي األنظمة الغذائية الثابتة على مجموعة مختارة من المواد الغذائية وبالتالي يؤثر هذه على على مستوى أكثر تطوراً ، تح 

مرة أخرى ، وبسبب العوامل الوراثية المختلفة و المتطلبات الشخصية المختلفة ونقاط البداية  .مستوى المغذيات الكبيرة
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يدرات والبروتينات والدهون وتتوقع منهم إحراز تقدم ممتاز واألهداف ، ال يمكنك ببساطة منح الجميع نفس القدر من الكربوه

بنفس المستوى. سيكون لكل واحد منهم هيئات مختلفة تتطلب نسبًا مختلفة من المغذيات الكبيرة إلستمرار التقدم. الوجبات 

 .الغذائية الثابتة تفتقر إلى هذا المكون الحاسم

 إختالف األهداف 

فقد الدهون اتباع نفس النظام الغذائي الذي يتبعه شخص يريد بناء العضالت. سيحتاج األول ال يمكن للشخص الذي يحاول أن ي

إلى إنقاص سعراته الحرارية وعناصر غذائية أكثر لفقدان الدهون. بينما سيحتاج الثاني إلى فائض من السعرات الحرارية وعدد  

كتلة العضلية )التضخيم(. هدفين مختلفين يتطلبوا طريقتين محدد من المغذيات الكبيرة واأللياف والمواد الغذائية لبناء ال

 .مختلفتين

 األنظمة الغذائية الغبية 

بعض الوجبات الغذائية الموحدة تفتقر إلي التصميم الذكي. باإلضافة إلى االفتقار إلى الذكاء واألساس العلمي ، فإن بعض  

 3لب بعض األنظمة الغذائية من الناس عدم تناول التفاح بعد الساعة األنظمة الغذائية لديها قواعد غريبة. على سبيل المثال ، تط

مساًء! طب ليه؟ إيه الغرض؟ وال هو فتي وخالص؟ بعض األنظلمة تطلب اإلبتعاد عن بعض األطعمة الصحية بدون وجه حق  

 !أو سبب مقنع. بعض الوجبات الغذائية ليست سوى هري وفتي

 ة الموحدة غير فعّالة ، فما هو أفضل نظام غذائي؟ طيب ، إذا كانت جميع األنظمة الغذائي 

  .سامع واحد بيقول عقدتنا يا عم ، طب نعمل إيه؟ إيه البديل؟ هقول لحضرتك

أفضل نظام غذائي هو النظام الغذائي المصمم لك أنت. هذا النظام الذي يأخذ في الحسبان أهدافك ونقطة بدياتك وصحتك  

 .خاصة بك. لحسن الحظ ، فإن إنشاء نظامك الغذائي لدعم هدفك أسهل مما تعتقد وهرموناتك واالحتياجات الفردية ال 

 

في الواقع ، ده أول مقال في الدليل الشامل لبناء نظامك الغذائي المثالي الخاص بك. و ببالش وسهل. متدفعش حاجة لحد.  

 :على المقال اللي بعده سيتضمن هذا الدليل خطوات سهلة تتبع أسس المنطق والعلوم والرياضيات البسيطة.خش

 

 مبادئ بناء نظام غذائي خاص متكامل 

 

 

تأكد من قراءة كل مقال في السلسلة واتبع جميع الخطوات. ال يجب أن تكون الحمية الغذائية محدودة أو عذاب. خطة النظام 

ئي على اإلطالق! ال تتبع الحشود أو  الغذائي التي يمكنك االلتزام بها واالستمتاع بها أثناء إحراز تقدم هي أفضل خطة لنظام غذا

 !االتجاهات والبدع الجديدة. يال سالم
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 مبادئ بناء نظام غذائي خاص متكامل

طيب تمام. خطوة كويسة. ستضع هذه المقالة بعض   .أخيراً قررت أنك تريد تغيير مسار حياتك و لياقتك البدنية وتحسين صحتك

إنشاء نظامك الغذائي الخاص. ستكون هذه المقالة الحجر األساسي في سلسلة من  األساسيات لتضعها في اعتبارك قبل البدأ في 

المقاالت التي ستعلمك كيفية إنشاء خطة النظام الغذائي المخصصة لجسمك وأهدافك الصحية. في كل جزء من هذه السلسلة  

صفحة / منشور منفصل يتضمن سنناقش مبدأ ما بتفاصيل دقيقة لتكون سهلة الفهم. كل خطوة مدرجة أدناه ستحتوي على 

 .التفاصيل ، فال تقلق

 : تعرف على جسمك 1الخطوة 

أفضل شيء في التدريب واتباع أسلوب حياة أكثر صحة هو أنك ستتعلم شيئاً جديداً عن جسمك كل يوم. لكن اآلن ، ماذا أقصد  

جسمك ونمط حياتك الحالي والتي   بالضبط بـ “اعرف جسمك”؟ ما أعنيه هو أنني أريدك أن تعرف المعلومات األساسية عن

ستؤثر على نظامك الغذائي وخطط التدريب قبل البدء في قراءة أي جزء من هذه السلسلة. مهما كانت هذه اإلحصاءات و  

المعلومات ، فقم بتدوينها على قطعة من الورق لحفظها أو ربما ملفًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى تتمكن من استخدام 

 !لومات الحقاً. إعرف نقطة البداية الخاصة بكهذه المع

 : حدد هدفك )أهدافك( 2الخطوة 

الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. هذا القول المأثور هو واحد من المفضل لدي ألنه حقيقي جداً. كيف ستصمم حمية  

ان الوزن؟ هل تريد فقط أن تأكل ما تريد وما مثالية لنفسك إذا كنت ال تعرف حتى ما هي أهدافك؟ هل أنت بدين وتريد فقط فقد

زلت تتمتع بصحة جيدة وحيوية؟ هل تريد فقط أن تفقد الدهون؟ هل ترغب في بناء كتلة عضلة؟ هل ترغب في بناء العضالت  

ك ، حدده  وفقدان الدهون في وقت واحد )أيوة ينفع(؟ ربما تريد التركيز فقط على أدائك الرياضي أو رفع األثقال؟ مهما كان هدف

 .واكتبه ألن سيؤثر هذا على كمية ونوعية النظام الغذائي الخاص بك

 : حساب السعرات الحرارية المثالية الخاصة بك على أساس الخطوات السابقة 3الخطوة 

ليان  خالل الخطوات السابقة، أخبرتك أنك ستحتاج إلى كتابة المعلومات األساسية عن نفسك وهدفك )أهدافك(. سيؤثر هذان العام

الرئيسيان بشكل كبير على عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها للوصول إلى هذا الهدف المحدد. الشخص الذي يحاول فقدان 

الدهون لن يأكل بنفس الكم الذي يجب علي شخص يحاول بناء العضالت أن يأكله. شخص ما بوزن أثقل لن يأكل بنفس طريقة 

التخلص من بضعة أرطال من الدهون … إلخ. حدد المقاييس اللي فاتت دي حتى  رطالً ويريد فقط 150تناول شخص يزن 

 .تتمكن من حساب استهالكك من السعرات الحرارية بشكل دقيق

 : حساب العناصر الغذائية الرئيسية الخاصة بك )الماكروز( 4الخطوة 
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سعر    200األطعمة المختلفة. لكن هل  نحن نعرف أن السعرات الحرارية هي الوحدات المستخدمة لقياس محتوى الطاقة في

سعر حراري من الخضار وصدور الدجاج؟أكيد أل!  200حراري من برجر ماكدونالدز فيها نفس الفائدة الغذائية الموجودة في 

إذا عديت الكحول(. المغذيات   4)  3على المستوى المجهري ، لدينا ما يسمى وحدات الماكرو )المغذيات الكبيرة( ، وهي 

ية الثالثة هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. بناًء على أهدافك ومتطلبات الجسم من السعرات الحرارية ، ستختلف الرئيس

 !احتياجاتك الفردية بنسب مختلفة من المغذيات الكبيرة اختالفًا كبيًرا. خالل هذه الخطوة ، سوف تتعلم بالضبط كيفية القيام بذلك

 خطة التدريب الخاصة بك : ضبط كل شيء لتنساب 5الخطوة 

٪   70جدول التدريب ال قيم له بدون خطة نظام غذائي. في الواقع ، كما يقول الكثير من الناس ، اللياقة البدنية هي تغذية بنسبة 

ال يجب االستغناء عن أهمية وجود خطة تدريب مثالية ، ولكن يجب التأكيد على أهمية وجود خطة نظام   .٪ 30والتدريب بنسبة 

ئي مناسب يكون بمثابة األساس لخطة التدريب الخاصة بك. يمكنك تكييف خطة تدريب لبناء العضالت ، ولكن إذا كنت ال  غذا

 .تأكل بشكل صحيح لخدمة هذا الهدف فستضيع جهودك 

 : إضافة اللمسات األخيرة6الخطوة 

٪ األخيرة .  10اللمسات األخيرة إلضافة ال٪ ، لكنك تحتاج فقط إلى بعض 90حتى اآلن ، لديك خطة حمية رائعة مكتملة بنسبة 

ال يجب أن تكون خطة النظام الغذائي تعذيب. أفضل خطة غذائية هي الخطة الغذائية التي تساعدك على تحقيق أهدافك بينما  

ل. تكون ممتعة ومثيرة علي المدى الطويل. خطة النظام الغذائي التي يمكنك االلتزام بها دون أن تصاب بالجنون هي األفض

ستتضمن خطة النظام الغذائي هذه بعض األطعمة المفضلة لديك أيضاً. بس مش معنى كده إننا هنضرب محشي وبسبوسة كل  

 .يوم. بس هيبقى فيه أكل من ده متقلقش

 : تصميم برنامج المكمالت الغذائية الخاصة بك 7الخطوة 

كل الكالم ده بييجي معظم الوقت من ناس ليها ملصحة  .ئيةاسمحوا لي أن أبدأ بالقول أنك ال تحتاج إلى استخدام أي مكمالت غذ

في بيع المكمالت الغذائية. ولكن ، يمكن أن تعني المكمالت الفرق بين اللياقة البدنية الجيدة واللياقة البدنية العظمى. تماًما كما  

ط على المكمالت الغذائية لتحقيق تعني الكلمة ، مكمل هو شئ بيكمل شئ موجود أصالً. يعني من األخر ، إذا كنت تعتمد فق

أهدافك ، ولكن خطتك الغذائية وخطتك التدريبية غير كاملة وتحتاج إلي تعديالت كبيرة ، فلن تفعل هذي المكمالت الغذائية أي  

هناك العديد من المكمالت الغذائية التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك بشكل أسرع قليالً  !شئ غير تضييع فلوسك

 .% إضافية10-5نحك من وتم

 : الجمع بين الخطوات السابقة 8الخطوة 

تهانينا! لقد صممت اآلن خطة نظام غذائي أفضل من أي خطة نظام غذائي عبر اإلنترنت ألنه مخصص لك وتفضيالتك 

نظامك الغذائي وأهدافك الفردية و تركيبك البيولوجي. سنضع كل شيء معًا في هذه الخطوة حتى تتمكن من البدء في إتباع خطة 

 .في أقرب وقت ممكن والبدأ في الحصول علي نتائج سريعة
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هذا يخلص أساسيات بناء خطة غذائية فعالة. ترقبوا الخطوة األولى )تحديد أهدافك(. ال تنس أن هذه المقالة هي مجرد دليل /  

 !مقدمة لسلسلة تصميم النظام الغذائي

 

  

https://fitnotice.com/ar


 24  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 تحديد الهدف من نظامك الغذائي 

نظام غذائي ناجح بسؤال مهم وهو: ايه الهدف من هذا النظام الغذائي؟ ما الهدف من إنشاء نظامك الغذائي؟ يعني  أى 

 أنت بتعمل نظام غذائي تمشي عليه ليه أصالً؟

على الرغم من أن هذا السؤال يبدو سهالً على الورق ، إال أن اإلجابة قد تكون مربكة ومعقدة بعض الشيء عما تبدو  

 :عليه. الناس بوجه عامة سيكون عندها هدف من األهداف التالية

 بناء كتلة عضلية -

 خسارة الوزن  –تخسيس  -

 تحسين صحتك  -

 تحسين صورة جسمك -

 تحسين أدائك الرياضي  -

 حرق الدهون -

 لعالج أو السيطرة على مشكلة طبية  -

 مزيج من أي من األهداف المذكورة أعاله  -

كل هدف موجود في الدنيا ، إال أن هذه األهداف واسعة إلى حد ما. سيكون لبعض  في حين أن هذه القائمة تغطي تقريباً 

  10أرطال من الدهون الصافية ، بناء  10على سبيل الحصر ، حرق  األشخاص أهداف أكثر دقة مثل ، ولكن ليس

رول في الدم  رطل ، والتحكم في مستويات األنسولين ، وتحسين مستويات الكوليست 30أرطال من العضالت ، خسارة 

 .… إلخ. والقائمة تطول

ممكن تكون عايز تكون كبير وقوي ، ولكن فيه ناس تانية يريدون فقط أن يكون شكلهم كويس علي البحر )تعمل 

فورمة(. مهما كان هدفك ، فإن تحديده قبل تصميم خطة النظام الغذائي الخاص بك هو الخطوة األولى لتحقيق النجاح. 

ع نظام غذائي هو مزيج من أكثر من هدف واحد ، حدد هذا الكالم أيًضا! إعرف تحديداً إنت إذا كان غرضك من اتبا

 !عايز إيه

 لسه مش فاهم حاجة برضه؟ طيب كمل قراءة 

السبب في مدى أهمية تحديد هدفك مسبقًا هو أن العديد من جوانب خطة نظامك الغذائي سيتم تعديلها وفقاً لتلك 

تحتاج لعديد من المكونات مثل السعرات الحرارية والماكروز وفقاً لهذه األهداف وبالتالي األهداف. سيتم التعامل مع ا

 .إلى تحديد هدفك مسبقاً 
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نظًرا ألن لكل فرد أهدافاً مختلفة تقريباً ، فسيكون من المستحيل حصر كل واحد منها في دليل واحد واسع. سيكون  

فئات رئيسية  5فة إلى ذلك ، سوف أقوم بتقسيم األهداف المختلبدالً من  .ذلك أكثر نحو الجانب التدريبي الشخصي

 .والتي يجب أن تعالج في رأيي كل اختالف في األهداف

 فقدان الوزن  -1

 حرق الدهون  -2

 بناء العضالت  -3

 الحفاظ علي الوزن  -4

 حرق الدهون و بناء العضالت في نفس الوقت )إعادة تشكيل الجسم( – 5

اللي فوق لنتعرف علي أي فئة حضرتك بتنتمي إليها  تعالوا نناقش كل فئة من . 

 فقدان الوزن 

 

 .األشخاص الذين ينتموا لهذه الفئة لديهم هدف رئيسي واحد ، وهو فقدان أكبر قدر ممكن من الوزن

 

لتفقده. ال يهتم  تستهدف هذه الفئة األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المفرطة والذين لديهم قدر كبير من الدهون 

ط هذه الفئة بما إذا كان هذا الوزن يأتي من الدهون أو العضالت أو الماء أو أيًا كان فهم يريدون فق األشخاص في

كيلو في أسرع وقت ممكن 100أو  5أو  40أو  30خسارة  . 

سرعة ، هذه هي فئتك. ال أقترح ال يهم إذا كنت شاباً أو مسناً أو رجالً أو امرأة. إذا كنت تريد أن تفقد كثير من الوزن ب

فقدان “الوزن” ألنه يأتي على حساب الكتلة العضلية إلى جانب الدهون ، ولكن إذا كنت تهتم فقط بإنقاص الوزن  

 .عشان تحسن صحتك أو تلبس هدوم أحلي أو أياً كان غرضك يبقي هي دي الفئة بتاعتك
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بك. لذلك انتظرسيكون لديك نصائح محددة لتصميم النظام الغذائي الخاص  وفي الوقت نفسه ، أوصي بشدة أن  .

رف الفرق بين فقدان الوزن وفقدان الدهون أوالً ولماذا يكون فقدان الدهون أفضل. هيبقي فيه مقال علي كده في تع

 .المستقبل

 حرق الدهون

صورتهم األشخاص في هذه الفئة هدفهم الوحيد هو حرق دهون الجسم والحصول على التقسيم العضلي لتحسين . 

كيلو    20-15بوجه عام ، األشخاص الذين يريدون حرق الدهون كهدف رئيسي عادةً مش هيبقى عندهم أكثر من 

دهون علشان يحرقوهم. إذا كنت تريد حرق هذه الدهون الزائدة في جسمك والكشف عن العضالت المدفونة تحتها ،  

 .فهذه هي فئتك

يرغبون في فقدان الدهون يكونون عادةً أشخاص رياضية بالفعل أو لديهم القليل من مع ما يقال ، فإن األشخاص الذين 

 .الدهون للحرق. لكن يمكن ألي شخص أن يكون لديه هذا الهدف كذلك

 بناء كتلة عضلية 

أعتقد أن هذا الهدف واضح جداً. يرغب األشخاص في هذه الفئة فقط في بناء كتلة عضلية لطيفة وتحسين مظهرها.  

، السبب في عدم وجود فئة “لزيادة الوزن” هو أن معظم الناس الذين يدعون أنهم يريدون زيادة الوزن يريدون اآلن 

بناء العضالت فقط ، لكنهم ال يعرفون ذلك. إذا كنت ترغب في زيادة وزنك من الكتلة العضلية الصافية ، هذه هي  

  .فئتك

 

ير من العضالت أو الجمال الجسدي فهذا هو هدفك. شاب؟ فتاه؟  سواء كنت ترغب في بناء القليل من العضالت أو الكث

 .في سن المراهقة؟ كبير أو صغير؟ تريد بناء العضالت؟ أنت تنتمي هنا 

 

في بعض الحاالت النادرة ، يريد بعض األفراد الذين يعانون النحافة أو الذين يعانون من مشاكل طبية معينة أو في  

لوزن فقط )ال يهم إذا كانت عضالت أو دهون( ألسباب صحية واضحة. والخبر  خطر مواجهتها ، أن يزيدوا بعض ا

 .متقلقش كله هيبقي تمام .السار هو أنك ال تزال تنتمي لهذه الفئة ألن التعديالت الغذائية ستكون متطابقة تقريباً 

 الحفاظ علي وزنك 

ريدون الحفاظ عليه. بعض الناس يريدون األشخاص الذين يندرجون في هذه الفئة هم أفراد سعداء بوزنهم الحالي وي

بصحة جيدة ويستمتعوا بحياتهم. يريد اآلخرون الحفاظ على وزنهم مع تحسين أدائهم  الحفاظ على وزنهم ويتمتعوا 

 .الرياضيفي نفس الوقت. كل واحد من هؤالء األشخاص ينتموا لهذه الفئة
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عضل أو يحرقو دهون. كل اللي عايزينوا أنهم يحافظوا  بعض األفراد سعداء بشكل جسمهم الحالي ومش عايزين يبنوا 

 .على هذا الشكل على مدار السنة. أنتوا كمان بتنتموا لهذه الفئة

 

من ناحية أخرى ، بعض األشخاص مبسوطين بمظهرهم الجمالي ، مما يعني أنهم متطورون بالفعل إلى حد ما 

يستمتعون بالحياة ويحسنون أدائهم الرياضي ويرغبون في الحفاظ على مظهرهم الحالي طوال العام بينما  أنت كمان   .

 .تنتمي لهذه الفئة

 حرق الدهون و بناء العضالت في نفس الوقت )إعادة تشكيل الجسم(

هنا يأتي الموضوع األكثر إثارة للجدل في تاريخ اللياقة البدنية ، إعادة تشكيل الجسم. يشير هذا المصطلح ببساطة إلى 

حرق الدهون في نفس الوقت! إذا كان هذا هو هدفك ، فأنت تنتمي هنا. عندما أتطرق لموضوع  بناء كتلة عضلية و 

إعادة تشكيل الجسم بالتفصيل في مقال منفصل ستفهم سبب إثارته للجدل في عالم اللياقة البدنية. لكن خلينا في دلوقتي. 

، فأنت تنتمي هنا إذا كنت ترغب في بناء بعض العضالت وفقدان بعض الدهون في نفس الوقت  . 

إعادة تشكيل الجسم عملية صعبة وبطيئة.و يمكن تسريع معدل حدوث إعادة تشكيل الجسم بشكل كبير ،   :تنبيه سريع

لكن السبب في أنه سيكون من المستحيل القيام بدليل عام حول هذا الموضوع هو أن هذه العملية تتطلب نظاماً غذائياً 

نظام الغذائي سوف يتطلب العديد من العوامل والمفاهيم المعقدة للتصميم. لذا ، فإن  مصمماً خصيصاً لكل فرد. وهذا ال

 .الدليل العام سيمنحك نتائج جيدة لكن ليس بنفس السرعة كما لو قممت بتصميم نظامك الغذائي مخصصاً لك

 هل قمت بتحديد هدفك أخيراً؟ 

أنت اآلن جاهز للخطوة التالية و هي تعلم حساب  بما إنك قرأت هذا المقال لألخر ، المفروض تكون حددت هدفك. 

 .السعرات الحرارية بدقة

 الدليل الشامل لعد السعرات الحرارية بدقة 

يدرك األشخاص الذين يندرجون في هذه الفئة مالحظة: عندما أتحدث عن فئة / هدف معين في هذا الدليل ، يجب أن 

دثت عن حرق الدهون ، يجب أن يعلم األشخاص الذين يهتمون  أنني أتحدث إليهم حصرياً. على سبيل المثال؛ إذا تح 

 .بحرق الدهون على وجه الخصوص أنني أتحدث معهم فقط

 

يجب أن يغطي هذا جميع األساسيات ويسمح  هذا يختتم الجزء األول من هذا الدليل الشامل لتصميم نظامك الغذائي.  

.لك بالبدء  
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 طريقة حساب السعرات الحرارية بدقة 

 .كل الناس تتساءل عن طريقة حساب السعرات الحرارية بدقة

عد السعرات الحرارية يمكن أن يكون مشكلة إذا لم يتم بشكل صحيح. مع أنماط حياتنا المعاصرة سريعة الخطى ، فإن معرفة 

حساب السعرات الحرارية بدقة وسهولة سوف يوفر لك الكثير من الوقت والطاقة واإلحباط والسعرات الحرارية. وده  كيفية 

 .هيسهل عليك رحلة تحويل جسمك

 

تهدف هذه المقالة إلى أن تكون بمثابة دليلك النهائي حول كيفية حساب السعرات الحرارية مع العديد من التقنيات المختلفة 

 .ط حياة هنالك ولمنحك مساحة كافية لالستمتاع بحياتك ومواصلة فعل ما تفعله. لذلك ، دعونا نبدألتناسب كل نم

 ما هي السعرات الحرارية؟ 

 

السعرات الحرارية هي الوحدة المستخدمة عالمياً لقياس الطاقة الحرارية. التعريف الحرفي للسعرات الحرارية هو "الطاقة 

  .(درجة مئوية  1م من الماء بنسبة غرا 1الالزمة لرفع درجة حرارة 

 

وتستخدم البلدان األوروبية  .(kcal) تختلف بعض الوحدات من بلد ألخرى. ففي أمريكا الشمالية ، تستخدم وحدة الكيلو كالوري

 .تطبيقياً ، هما االتنين ليهم نفس اإلستخدام .(kjoul) وحدة الكيلو جول

 

 .تاج إلى معرفته هو استخدام السعرات الحرارية لقياس محتوى الطاقة في طعام معينملناش احنا دعوة بكل الكالم ده. كل ما تح 

 

مالحظة: في بعض األحيان ، على الرغم من أنه نادًرا ، سترى أرقام غير منطقية. هذا هو الحال عادة مع منتج مستورد يستخدم  

بس المنتج مكتوب عليه الطاقة بوحدة    kcalبتستخدملوائح مختلفة لقياس محتوى السعرات الحرارية في األطعمة. فلو انت 

 .كل ما عليك هو تحويلهم kjoulال

 طب وأنا مالي أصالً بالسعرات الحرارية دي؟ 
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ة فقدان الوزن أو بناء العضالت أو أى هدف جسدي آخر. ونظًرا  يجب أن تهتم ألن السعرات الحرارية هي أهم عنصر في معادل

 .ألننا بشر ونحتاج إلى الطاقة للبقاء على قيد الحياة ، فإن السعرات الحرارية تمد الجسم بالطاقة الالزمة لتفعيل وظائف الجسم

 

تالي ، عندما تستهلك كم من الطاقة أكثر  يحتاج كل عضو في جسمك إلى كم من الطاقة للعمل ، سواء كنت مستيقًظا أو نائماً. وبال

 .من ما تتناول ، ايه اللي هيحصل؟ ايوة كده ، هتفقد الوزن

 لماذا نفقد الوزن عند تناول سعرات حرارية أقل مما نحتاج؟ 

 .حياةنظًرا ألن الغرض األساسي لجسم اإلنسان هو البقاء على قيد الحياة ، فإن جسمك سيبذل قصارى جهده إلبقائك على قيد ال 

 

ببساطة ، كل هذه الدهون الزائدة التي تحملها ليست سوى كميات كبيرة من الطاقة المخزنة التي سيستخدمها جسمك كمصدر  

 .للطاقة في حالة الخطر أو الطوارئ

 

 وبالتالي ، عندما نستهلك سعرات حرارية أكثر من ما نحتاج على مدار يومي ، فإننا نفقد الوزن ألن أجسامنا تحرق بعض

 .الدهون المخزنة وتحولها إلى طاقة الستخدامها في إبقاء أعضاء الجسم شغالة

 لماذا نفقد الوزن عندما نستهلك سعرات حرارية أكثر من ما نحتاج؟

بناًء على العمر والطول والوزن والخصائص الفردية األخرى ، يحتوي جسمك على عدد محدد من السعرات الحرارية التي 

قاء على قيد الحياة. إذا لم يتم أخذ هذا العدد من السعرات الحرارية أو كمية الطاقة الالزمة من الطعام ، فإن يحتاجها كل يوم للب

 .جسمك يحرق الدهون المخزنة ليتم استخدامها كطاقة

العدم ، ولكن تتحول وفقًا لقانون الديناميكا الحرارية األول الذي يتناول الحفاظ على الطاقة ؛ "الطاقة ال تفنى وال تستحدث من 

 ".من شكل إلى آخر

 

بعبارات بسيطة ، فإن أجسامنا ما هي إال كيانات مادية تنطبق عليها قوانين الفيزياء ، بما في ذلك الديناميكا الحرارية. عندما 

يأتي دور   نستهلك طاقة أقل مما تحتاج أجسامنا ، يجب أن تعوض أجسامنا هذا الفرق في الطاقة المطلوبة من مصدر ما. هنا 

الدهون المخزنة. ونظًرا ألن الطاقة تتحول من شكل إلى آخر ، فإن الدهون المخزنة )الطاقة( تحولت إلى طاقة تستهلك من كافة  

 .أعضاء الجسد للقيام باألنشطة اليومية أو التنفس أو الوقوف ... إلخ

 :من اآلخر ، المعادلة كاآلتي

 

 .كل أكثر من احتياجات جسمك = وزنك يزيد

 

 .كل أقل من احتياجات جسمك = وزنك يقل

 

 .تناول نفس كمية الطاقة التي يحتاجها جسمك = الحفاظ على الوزن 
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 لماذا يجب علينا حساب السعرات الحرارية؟ 

في الواقع ، مش الزم تعد السعرات الحرارية بتاعتك! منذ قرن من الزمان ، لم يكن لدينا سعرات حرارية أو أي طرق موثوقة  

س محتوى الطاقة في األطعمة ، ولكن أيًضا منذ قرن من الزمان ، لم يكن لدى الناس الكثير من الوجبات السريعة أو  لقيا 

المصنعة وكم السموم مثلما لدينا اليوم. لم يحسب الناس السعرات الحرارية في ذلك الوقت ولم يكن أحد يهتم ولم يكن الكثير من  

ذلك الحقًا. فهنالك عالقة وطيدة بين عادات األكل الحالية في هذا العصر و أمراض السمنة  أكثر على  -الناس يعانون من السمنة  

 .و القلب...إلخ

ولكن ، من أجل إنقاص الوزن والتخلص من السمنة ، يعد حساب السعرات الحرارية أحد األساليب المثبتة عالمياً والمثبتة في  

يع ودقيق. يمكنك تقليل كميات أكلك بدالً إذا كنت ترغب في ذلك. و يمكنك  العالم لمعرفة كيفية إنقاص الوزن بشكل صحيح وسر

اختيار تناول كميات أقل من الطعام بشكل عام. ويمكنك استبدال الوجبات السريعة بوجبات أّصح وفى الغالب ستفقد الوزن.  

التالي ، يجب عليك حساب السعرات ولكن حساب السعرات الحرارية عادة ما يفوق الطرق السابقة بسبب دقتها المتناهية. وب

 .الحرارية لفقدان الوزن بسهولة وبسرعة ألنها الطريقة األكثر دقة لتحقيق هدفك

 طيب أعد السعرات الحرارية إزاي؟ 

هناك العديد من الطرق المختلفة لمعرفة كيفية حساب السعرات الحرارية. القائمة المذكورة باألسفل مرتبة بالطريقة األكثر دقة 

 .ريقة األقل دقةللط

 وزن الطعام  -1
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الحقيقة هي أن وزن طعامك سيكون دائًما الطريقة األكثر دقة لمعرفة عدد السعرات الحرارية الموجودة في الطعام المذكور.  

 .ولكن لتلك الطريقة إيجابيات وسلبيات مختلفة

 

 :إيجابيات وزن الطعام )استخدام ميزان الطعام(

 .لتقدير محتوى السعرات الحراريةالطريقة األكثر دقة  •

 .٪ فمش هتقعد تخمن و تأكل أكثر بالغلط95دقة مضمونة ضمن نطاق  •

 .هتتعلم بعج فترة إزاي تبص لكمية أكل وتعرف كم الطاقة فيها على طول •

 .رخيص •

 :سلبيات استخدام موازين الطعام

 !مثالً مستهلك للوقت و غير مريح. مفيش حد هيمشي بميزان وهو رايح يتغدي بره  •

 .معظم الناس معندهاش الصبر أو القدرة أنهم يوزنوا أكلهم بإستمرار •

 .محرجة إجتماعياً. إال إذا كنت ال تهتم بأراء اآلخرين )ريح دماغك( •

الحكم القاطع: أقول إن كنت تبحث عن الطريقة األكثر دقة لقياس محتوى السعرات الحرارية الغذائية ، فسيظل الميزان هو  

% علشان تحرز تقدمك نحو هدفم. وبالتالي هناك طرق 100ك. وبس في نفس الوقت ، مش الزم تكون دقيق األفضل بال ش

أسهل تؤدي الغرض. إذا كنت ال تزال تصر على وزن أكلك ، فلحسن الحظ أننا نفيش في عصر متطور تقنياً حيث توجد  

 .موازين طعام صغيرة محمولة

 

ًسا إلكترونيًا أو تقليدياً لوزن الطعام ، االتنين هيدوك المعلومات المرغوب بها وهي  أيًضا ، ال يهم ما إذا كنت تستخدم مقيا 

 .الوزن. أنا شخصياً عندي ميزان صغير تقليدي وشغال زي الفل

 القياس باألكواب  -2
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 .قليالً من استخدام الميزانيمكن أن يوفر لك قياس األكواب بيانات دقيقة عند استخدامها بشكل صحيح ، لكن نسبة الخطأ أكبر 

 

 :إيجابيات استخدام أكواب القياس

 .توفر لك معلومات موثوقة  •

 .محمولة •

 .سهلة اإلستخدام. كل ما تحتاجه هو وضع الطعام في كوب قياس ، بس كده •

 .تعلمك كيفية التحكم في كم الوجبات الخاصة بك •

 .بالخارجتعلمك كيفية تقدير الطعام بالنظر عند تناول الطعام  •

 .رخيصة ومتوفرة في كل مكان •

 :سلبيات استخدام أكواب القياس

هامش الخطأ كبير ويعتمد على المستخدم. على سبيل المثال ، ملعقة الطعام المعتادة الخاصة بي هي ضعف حجم  •

 .ملعقة الطعام التي يجب أن تكون

 .بدالً من وزنه ، مما قد يشوه النتائجالمعلومات ليست دقيقة مثل استخدام الميزان ألننا نقيس حجم الطعام  •

يمكن أن تعتمد عليها أكثر من الالزم بعد بعض الوقت ولكن هذا من السهل تجنبه. نحن نريد السيطرة على كم األكل   •

 .مش نصنع أمراض نفسية

كبيرة بحسب المستخدم ،  الحكم النهائي: تجمع أكواب القياس بين عاملين مهمين هما الدقة والسهولة. ولكن بما أّن نسبة الخطأ 

سيكون كوبك مختلفًا عن الكوب الخاص بي. وبالتالي لو انت الكوب بتاعك اكبر من بتاعي علشان بتحط فيه بزيادة فهيكون كم  

 .الطاقة في الجزء بتاعك اكتر من بتاعي. فإستخدم الكوبايات صح ومتعبيهاش بزيادة

أنا أنصحك ان تستخدام أكواب القياس ألنها سوف تعلمك االنضباط والتحكم لو انت لسه بادئ تخس او تتبع نظام غذائي أفضل ،ف

 .في كم األكل

 تقدير السعرات الحرارية بالنظر  -3
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التقدير بالنظر ما هو إال مجرد محاولة لتقدير محتوى السعرات الحرارية في طعام ما. على سبيل المثال ، إذا كنت تزن أو تقيس 

ن الوقت ، و صادف أنك ستتناول البطاطا المسلوقة في منزل أحد األصدقاء الليلة ، أال تظن أنك البطاطا المسلوقة لفترة م

 .جرام من البطاطس المسلوقة؟ أكيد هتعرف 100ستعرف شكل 

 

 إيجابيات التقدير بالنظر 

 .سهل ومريح •

 .ر إليه لفترة وجيزةسريع. يمكنك بسهولة تقدير المحتوى من السعرات الحرارية لطعام معين فقط من خالل النظ •

 .دقيقة إلى حد ما  •

 .بيخليك تختار كم صحيح من األكل مناسب ليك من الخبرة. ده إذا كنت استخدمت طريقة من االتنين اللي فاتوا •

 سلبيات التقدير بالنظر 

 .غير دقيق مقارنة بقياس الكؤوس و الوزن. نسبة الخطأ أكبر •

 .تحضير الطعاممتقدرش تعرف كل مكون خفي إستُخدم في  •

 .يستغرق بعض الوقت للتعلم •

الحكم النهائي: أنا شخصياً بقدر بالعين معظم الوقت ألني دفعت مستحقاتي من استخدام أكواب القياس ووزن طعامي لسنوات.  

بير عندما فبالتالي لدي فكرة جيدة عما تبدو عليه كميات األكل وكم الطاقة الموجود بها. كما يساعدني التقدير بالنظر بشكل ك

سهل وقوي ، لذلك   Eyeballing .أتناول الطعام في الخارج أو أتناول الطعام في أي مكان خارج منزلي )أو حتى في منزلي(

 4تعلم كيفية التقدير بالنظر. كلها أدوات ليها استخدامات وأوقات مناسبة.

 برامج و تطبيقات عد السعرات الحرارية  -4

https://fitnotice.com/ar


 34  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 

القرن الحادي والعشرين حيث نتقدم تكنولوجياً كل ثانية. كانت تطبيقات عد السعرات الحرارية هي لحسن الحظ أننا نعيش في 

 .الموضة لبعض الوقت ولسبب وجيه. لقد ساعدوا الناس على فقدان الوزن

 

 :إيجابيات استخدام تطبيقات حساب السعرات الحرارية

اسم االكل في التطبيق وهيطلعلك كل المعلومات   وال محتاج تخمن وال تقدر وال توزن وال أي حاجة. انت تكتب •

 .المتعلقة به

 .مجاني •

 .يساعدك في تتبع كل ما تأكله في اليوم حتى ال تنسى أي شيء  •

 .محمول •

 .المعلومات دقيقة لحد ما  •

 :سلبيات استخدام تطبيقات حساب السعرات الحرارية

ت مختلفة. وبالتالي ، ستختلف البيانات العددية من  يتم التطبيقات المختلفة لعد السعرات الحرارية على قواعد بيانا  •

 .تطبيق آلخر وقد تكون االختالفات كبيرة في بعض األحيان

 .عدد السعرات الحرارية المعطاة عادة ما تكون تقديرات قريبة •

ت المختلفة هامش الخطأ كبير بسبب حقيقة أن البيانات يتم تقديمها عادة من قبل مختلف المستخدمين ، وبالتالي المكونا  •

 .، وأساليب الطهي ... إلخ. سوف تسفر عن عدد مختلف من السعرات الحرارية

 .ال تعلمك التحكم في الكميات أو التقدير بالعين و التي تعد مهارات أساسية يمكنك االستفادة منها  •

التي تتناولها. استخدمها بحكمة وال تعتمد  الحكم النهائي: ال تزال تطبيقات عد السعرات الحرارية وسيلة جيدة لتتبع كمية الطعام 

من الوقت وال على البيانات التي تحتويها. إضافتها إلى أدوات عد السعرات الحرارية األخرى تعد أفضل طريقة   100عليها %

 .إلستخدام كل الوسائل المتاحة

 األطباق الكمية  -5
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مريكية في محاولة لمحاربة السمنة وتعليم الناس كيفية التحكم األطباق الكمية هي عبارة عن أسلوب أنشأته وزارة الزراعة األ

بشكل صحيح في أوزانهم دون أي إزعاج. وهذه محاولة من الوزارة في مقاومة مرض السمنة المفرطة المتفشي بدون اضطرار 

 .الناس لوزن طعامهم او قياسها 

 :إيجابيات األطباق الكميّة

 .مريحة جداً  •

 .سهل االستمرار عليها  •

 .حاجة لالستثمار. طريقة مجانية ال •

 .تساعدك على التحكم في وزنك دون وزن أو قياس طعامك •

 .تساعدك على تقدير الكميات الخاصة بك عند تناول الطعام بالخارج  •

 :سلبيات األطباق الكميّة

 .نسبة الخطأ أكبر من الطريقتين السابقتين بسبب االختالفات الفردية وخيارات الطعام •

 .يانات رقمية يمكن متابعتها. وبالتالي فإن النتائج ليست دقيقة مثل الطرق السابقةال توفر أي ب •

 .ال تخبرك بعدد السعرات الحرارية في األكل المتناول على اإلطالق •

 .ال تأخذ في االعتبار االختالفات في كثافات األطعمة المختلفة وبالتالي محتواها من السعرات الحرارية •

النهائي: إذا لم تتمكن من اتباع الطرق الثالثة األولى لبعض الوقت حتى تتعلم كيفية التحكم في كميات أكلك ، فإن األطباق الحكم 

 .الكميّة ستكون لك بمثابة طريقة جيدة للتحكم في الكميات الغذائية الخاصة بك دون عناء وبالتالي ستساعدك على إنقاص وزنك

 التقدير باليد  -6
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 .التقدير باليد طريقة مبتكرة لتقدير الكميات الغذائية الخاصة بك ويريحك من التسائل إذا كان ينبغي ان تأكل طعام ما أو اليعد 

 

 :إيجابيات التقدير باليد

 .مريحة وسريعة •

 .مجانية •

 .تساعد علي عدم اإلفراط في الطعام •

 .يديك معك في كل مكان •

 :سلبيات التقدير باليد

 .يقة تساعدك على تقييم تقدمكال توجد بيانات دق •

 من المستحيل تقدير األطعمة ذات السعرات الحرارية بقياس اليد. هتعرف منين؟ •

 .ال تفسر االختالفات في كثافة الغذاء والمكونات ، وبالتالي محتواها من السعرات الحرارية •

 .ال تأخذ في الحسبان إختالق أحجام اليد بين األفراد •

هذه الطريقة ولكنها أفضل من األكل بدون حساب. باألخص إذا كنت تنوي األكل في مطعم أو في منزل  الحكم النهائي: ال أحبذ

 .شخص ما. وبهذه الطريقة ستستطيع التحكم في كمياتك إلى حد ما 

 كيف نستخدم تلك الطرق المختلفة للعثور على السعرات الحرارية لألطعمة؟ 

 .، لن يكون العثور على عدد السعرات الحرارية مختلفًا كثيًرااعتمادًا على الطريقة التي قررت استخدامها 

 :إذا اخترت الطريقة األولى ، وزن الطعام ، فاتبع الخطوات التالية

 .حدد الطعام الذي ترغب في تناوله •

 .زن طعامك المفضل •

 .توجه إلى موقع وزارة الزراعة األمريكية •

اكتب طعامك وطريقة الطهي )إذا كان نيًئ فاختر النّي(. على سبيل المثال ، اخترت البروكلي، لذلك بحثت عن   •

 .البروكلي النّي كما ترون في الصورة أدناه
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غرام من البروكلي الني ،  100وزن الطعام وأدخله في اآللة الحاسبة المدمجة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك خذ  •

 .، نظًرا ألن اآللة الحاسبة ُمعدّة مسبقًا للقياس بمئات الجرامات 1فقم بإدراج الرقم 

 .انظر إلى جدول الطاقة وستحصل على عدد السعرات الحرارية في هذا الطعام

 :اخترت الطريقة الثانية ، إستخدام أكواب القياس ، اتبع الخطوات التالية إذا

قم بوضع كم الطعام المراد تناوله في الكوب المناسب له. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الحصول على بعض   •

 .و ما إلى ذلكالبروكلي ، تحقق مما إذا كانت الكمية التي ستأكلها مناسبة لكوب أو نصف كوب أو ربع كوب أ

 أو موقع وزارة الزراعة األمريكية. أوصي بموقع وزارة الزراعة األمريكية ألن Google يمكنك استخدام موقع  •

Google يمكن أن تعطيك بعض األرقام المختلفة. إذا اخترت Google  فابحث ببساطة عن شيء مثل "السعرات ،

 .يب إلى الدقةالحرارية في كوب من البروكلي النيئ" وسيعطيك رقم قر

أو إذا اخترت موقع وزارة الزراعة األمريكية ، فما عليك سوى تكرار الخطوات من خطوات وزن الطعام ، ولكن   •

 .بدالً من استخدام حاسبة الجرام ، استخدم حاسبة الكؤوس كما ترى في الصورة أدناه

  .في طعامك سوف تحصل على رقم في جدول الطاقة ، والذي يمثل محتوى السعرات الحرارية •
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: ما عليك سوى أن تزن طعامك لبعض الوقت واستخدم أكواب القياس لتتمكن من تعلم هذه المهارة المفيدة جدًا. أعدك 3للطريقة 

أنك سوف تستفيد من التقدير بالعين أكثر مما تتخيل وستجعل حياتك أسهل عند الخروج أو ببساطة إذا كنت ال تريد أن تهتم  

 .كبوزن أو قياس طعام

 

، فيمكنك   iPhone : ما عليك سوى تنزيل تطبيق تتبع السعرات الحرارية على هاتفك الذكي. إذا كان لديك جهاز4للطريقة 

 .، فانتقل إلى متجر اللعب وابحث عن التطبيق Android تنزيل تطبيق من متجر التطبيقات. إذا كان لديك نظام

 

 :أفضل التطبيقات الموصى بها 

 

مناسب ويحتوي على قاعدة بيانات كبيرة من األطعمة واللوحات التقليدية المختلفة. لديها تصميم   - My Fitness Pal تطبيق

 .جميل ، كذلك

 

Lose it- يتميز بتصميم أنيق وواجهة سهلة االستخدام والكثير من البيانات. 

 

Fat Secret- لسعرات الحرارية المقابلة لها ، ومع  قاعدة بيانات ضخمة ويظهر لك العديد من أحجام أجزاء مختلفة ومحتوى ا

 .من تجربتي  -ذلك ، فإن البيانات غير دقيقة إلى حد ما 

 

للطريقة الخامسة: فقط قم بملء ربع صحنك بالخضار ، وربع بالثمار ، وربع بالحبوب وربع بالبروتين. يمنحك هذا بعض  

 .العقلية أثناء اتباع نظام غذائيالحرية من حيث الخيارات الغذائية التي يمكن أن تبقيك بكامل قواك 

 

 .: بص على الصورة فوق. هي دي الطريقة6للطريقة 

 كيف تستخدم كل هذه المعلومات؟ 

الخطوة األولى: أنت بحاجة إلى معرفة كم احتياجك اليومي من الطاقة. يعني انت جسمك محتاج كام سعر حراري كل يوم  

علوماتك في الحاسبة أدناه وستحصل على تقدير الستهالكك اليومي من  علشان وال يزيد وال ينقص. ما عليك سوى إدخال م

 .السعرات الحرارية بناًء على مستوى نشاطك

 :الخطوة الثانية: تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناول. يمكن القيام بذلك بثالث طرق مختلفة

 .تناول سعرات حرارية طاقل من احتياجات جسمك •
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 .نشاًطا بحيث تحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناولهكن أكثر  •

 .مزيج من الطريقتين أعاله •

بغض النظر عن الطريقة التي تختار اتباعها ، تذكر أن األمر كله يتعلق بالسعرات الحرارية الداخلة في مقابل السعرات 

 !الحرارية الخارجة

عد تخس بنفس المعدل إال ما ال نهاية. الموضوع هيختلف في الخطوة الثالثة: عملية فقدان الوزن ليست خطية. يعني مش هتق

مراحل مختلفة وممكن وزنك يثبت لفترة. ولكن عادة ما يمكن تخطي هذا الثبوت بعدة طرق سهلة بس ده موضوع تاني سيتم 

 .نقاشه في مقال لوحده

االسبوع. لديك الكثير من الطاقة المخزنة كيلو على األقل في 3كيلو: ركز على فقدان وزن بمعدل حوالي   150إذا كنت أكثر من 

ولن يواجه جسمك أي مشكلة في حرقها للحصول على الطاقة. فإستغل الفرصة دي و إخسر أكبر كمية وزن معقولة في أسرع  

 .وقت )بشكل صحي(

 .ألسبوع حلو أويكيلو في ا 2كيلو: نهج أبطأ من المذكور أعاله سيكون فعّاالً أكثر. يعني تقريباً  100إذا كنت أكثر من 

  1.5كيلو في األسبوع فقط!   1.5 - 1كيلو بس ، فركز علي التخسيس بمعدل  15-10كيلو : وعايز تخس   100إذا كنت أقل من 

 .كتير شوية كمان

 طيب أعمل ايه علشان أخس بالمعدل المذكور؟ 

اج إلى إنشاء عجز في السعرات سعرة حرارية. وبالتالي لحرق كيلو واحد من الدهون ، تحت 7,700كل كيلو فيه حوالي 

 .سعرة حرارية على مدار األسبوع 7700الحرارية أو حرق 

 :كيلو في االسبوع1لذلك ، إذا كنت تريد أن تفقد 

 سعرة حرارية 7700كيلو = 1

 أيام في األسبوع 7فيه 

 .سعر حراري 1100لي أيام = تقليل السعرات الحرارية اليومية من احتياجك اليومي )اللي حسبناه فوق( بحوا 7700/7

 .سعر حراري فقط 2900سعرة حرارية في اليوم ، فتناول   4000لذلك ، إذا افترضنا ان احتياجك اليومي من الطاقة هو 

الخطوة الرابعة: حافظ على ثباتك وستأتي النتائج. يفضل إنك تتمرن مع إتباع الدايت. ده هيمنحك قوة و هيبني عضالتك ويحسن  

 .شكلك وصحتك

 ات الغذائية الخيار 

في حين أن المعادلة تتعلق بشكل أساسي بحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك ، فإن خيارات الطعام تلعب أيًضا دوراً  

رئيسياً. تأكد من أن الجزء األكبر من مدخولك اليومي يأتي من مصادر األطعمة الطبيعية الصحية بدالً من األطعمة المصنعة.  

 .، بل إنها لذيذة وأكثر إشباًعا مما سيساعدك على إنقاص وزنك بسرعة أكبر ليس ألنها أكثر صحة فحسب

ولن تتراكم عليك السعرات الحرارية الموجودة بكثرة في األطعمة المصنعة. وألنك تتغذى على خيارات غذائية أكثر صحة ،  

 .فهذا ال يعني أنك معفي من حساب السعرات الحرارية

 الخالصة 
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ول كيفية حساب السعرات الحرارية بدقة وبدون عناء مع كل موقف تتخيل نفسك فيه. فقدان الوزن ما هو  ها هو الدليل الشامل ح 

 .إال عملية حسابية بسيطة. احرق سعرات حرارية اكتر من ما تتناول وهتخس

اصة بك وفقًا تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناول، وعندها فقط ستفقد وزنك. اضبط كمية السعرات الحرارية الخ

لذلك ، وقم بإجراء اختيارات غذائية أفضل. اضبط أكلك ، إتمرن ونام كويس. إذا وجدت هذا الدليل مفيدًا ، فيرجى مشاركته مع  

 .أصدقائك والمساعدة في نشر المعرفة
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 من السعرات الحرارية؟  يكيف احسب احتياجات 

ناقشنا في المقالين السابقين طريقة عد السعرات الحرارية و كيفية تأثير السعرات الحرارية علي شكل الجسم. الخطوة المنطقية  

 .متطلبات السعرات الحرارية اليوميةالتالية هي معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا. وهذا ما يسمي أيضاً بـ 

 

 :المعادلة السريعة

 

يكون عدد السعرات الحرارية الداخلة هو نفس عدد السعرات الحرارية الخارجة )المستخدمة( = متطلبات السعرات    عندما

 الحرارية اليومية للحفاظ على الوزن 

 

سنكتشف في هذا المقال متطلباتك من السعرات الحرارية. قبل أن نتمكن من ضبط سعراتك الحرارية بناًء على هدفك ، سواء  

، يجب علينا أوالً حساب عدد السعرات الحرارية  إعادة تشكيل الجسمء العضالت ، فقدان الوزن ،حرق الدهون ، أو كان ذلك بنا 

التي يحتاجها الجسم ألداء وظائفه اليومية.أكيد مفيش حد فينا بيفضل قاعد طوال اليوم من غير ما يتحرك، لذلك هناك بعض 

ه األنشطة أيضاً علي احتياجاتك من السعرات الحرارية ألنها األنشطة أو الحركة اإلضافية التي تقوم بها يومياً. و ستؤثر هذ

 .تستهلك بعض الطاقة كذلك

 

سعر حراري للحفاظ علي وزنك ، ستكون هذه احتياجاتك من  2000علي سبيل المثال: إذا كنت ال تتحرك متركاً و تحتاج 

، و تتمرن )مبتتمرنش ليه؟( إذن عدد السعرات  السعرات الحرارية يومياً. بما أنك علي األرجح لديك وظيفة ، بتطبخ ، تمشي 

سعر حراري )من مجرد أنك على قيد الحياة( باإلضافة إلى أي عدد من السعرات   2000الحرارية التي تحرق في اليوم سيكون 

سعرات عدد السعرات اإلضافية = احتياجات ال + 2000الحرارية التي تحرق بسبب تلك األنشطة اإلضافية. لذلك ، فإنه سيكون 

 .الحرارية الخاصة بك

 

 .ال تقلق ، هنحسب كل حاجة مع بعض كمان شوية

 

 :تذكير سريع

 .فائض السعرات الحرارية )عند تناول سعرات حرارية أكثر من ما يحرق الجسم( = بناء العضالت أو تخزين الدهون أو كليهما 

 .سم( = حرق الدهون أو تهدم العضالت أو كليهما عجز السعرات الحرارية )عند تناول سعرات حرارية أقل من ما يحرق الج 

توازن السعرات الحرارية )عند تناول عدد سعرات حرارية مساوي لما يحرق الجسم( = ال تغيير في الوزن. ولكن شكل الجسم  

 .سيتغير بناًء علي ما إذا كنت تتدرب أم ال 

 لذلك ، كيف يمكننا حساب احتياجات السعرات الحرارية الخاصة بنا؟ 

 

، طلبت منك أن تكتب بعض المعلومات عن نفسك. حسناً ، اليوم هو اليوم الذي   ”أساسيات بناء نظام غذائي فعال “في مقال

 .لحساب احتياجات السعرات الحرارية بتاعتك تستخدم فيه تلك البيانات التي كتبتها. سيتم إستخدام هذه األرقام

 

بالتالي ، من المستحيل أن يكون لدينا جميعاً نفس احتياجات السعرات الحرارية. بدالً  .نحن جميعاً مختلفون ولدينا حيوات مختلفة

 :من ذلك ، تعتمد احتياجات السعرات الحرارية اليومية على العديد من العوامل مثل

 الوزن 

 الجنس 

 الطول 
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 العمر 

 مستوي النشاط )مدي نشاطك علي أساس يومي( 

 مستوى التوتر العصبي 

 اي حساسية أو مشاكل صحية

 سرعة الحرق )سريع و ال بطيئ؟(

NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) 

ولهذه األسباب العديدة ، ال يوجد شخصين متماثلين من ناحية نفس العدد الدقيق من احتياجات السعرات الحرارية للحفاظ على 

 !لك أنت فقطالوزن حتى لو كان لديهم نفس الوزن والطول والعمر والجنس. نظامك الغذائي و متطلبات الطاقة أمور حصرية 

 

 %.100بدقة ب احتياجات السعرات الحرارية حسا يكاد يكون من المستحيل :مالحظة

و هدف متحرك. لحسن الحظ ، يمكننا ان نحسب تقديراً قريباً بما فيه   (range) احتياجات السعرات الحرارية عبارة عن نظاق

 %. إذا كنت ترغب في قياس معدل األيض القاعدي الخاص بك100الكفاية لتحقيق أهدافنا. مش الزم يكون الرقم دقيق 

(BMR)  بأكبر قدر ممكن من الدقة ، إذهب لمعمل قريب أو مركز رياضي محترم و قم بعمل إختبار حراري مباشر أو غير

باإلضافة إلى كونه غير مريح ، فإن االختبارات الحرارية غالية و   .(direct or an indirect calorimetry test) مباشر

 .BMR مل هذا اإلختبار للحصول على تقدير قريب الدقة من الـغير ضرورية. لحسن الحظ ، ال تحتاج إلى الذهاب وع

 :طرق رئيسية يمكنك إستخدامها لحساب إحتياجاتك من السعرات الحرارية ، هذه الطرق هي 3هناك 

 .)معادلة و آلة حاسبة بسيطة ولكنها فعالة(. ومع ذلك ، لها عيوبها  Mifflin-St Jeor معادلة .1

األرقام من خبرات مئات اآلالف من المتدربين و المدربين. األرقام هذه جيدة بما فيه   أرقام من الخبرة. و تستمد هذه .2

 .الكفاية

 التجربة والخطأ .3

 .دعونا نناقش كل واحد علي حدا

 اآللة الحاسبة لحساب احتياجات السعرات الحرارية  -1 

 

اليوم الواحد. كل ما عليك هو وضع بعض األرقام في  تعتبر هذه أسهل طريقة لحساب عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها في 

اآللة الحاسبة و النقر على زر الحساب و ستحصل على عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها في اليوم الواحد للحفاظ علي 

 .وزنك

 

و قال أنه إخترع هذه   .Mifflin st-Jeorتستند هذه اآلله الحاسبة علي المعادلة المعقدة التي وضعها عالم و باحث محترم اسمه 

المعادلة من خالل دراسة علمية صممها حيث كان يحاول معرفة متطلبات الطاقة لمختلف األفراد. هذه المعادلة مقبولة جداً في 

مجال اللياقة البدنية وهي أكثر دقة قليالً من الطرق األخرى المذكورة أعاله ألنها تأخذ في اإلعتبار عوامل مختلفة مثل مستوي  

 .لنشاط, العمر, الجنس والطول و الوزنا

 Mifflin st-Jeor  العيب الرئيسي من 

 )و معظم المعادالت األخرى( هو أنه يمكن ان تبالغ بشكل كبير في عدد الـ Mifflin st-Jeor المشكلة الرئيسية في معادلة

BMR  اليوم. ومع ذلك ، ال تقلق ، هناك طريقة  لشخص ما و بالتالي عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها شخص ما في

 .بسيطة للتغلب علي هذه المشكلة 
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ستظهر لك نافذة أخرى تظهر لك تقدير دقيق   .”submit“ ببساطة قم بوضع بياناتك في اآلله الحاسبة أدناه و انقر علي

 .لمتطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك بالمقارنة بمستويات النشاط المختلفة

  رابط اآللة الحاسبة

 

 :وفيما يلي مثال علي ذلك

 

قمت بوضع بعض المعلومات في اآلله الحاسبة )الجنس و الطول و العمر و الوزن( و نقرت على الزر. هذه هي النافذة التي 

 :برزت

 
قامت اآلله الحاسبة بإعطاني أرقام تقديرية مقابل مستويات النشاط المختلفة. إذا كان هذا الشخص مبيعملش حاجة في اليوم يعني 

سعر حراري في اليوم الواحد  1970فسيحتاج هذا الشخص إلى  (خامل – sedentary)  أي حركةمفيش شغل وال تمرين و ال

 .للحفاظ علي وزنه

 

سعر حراري في اليوم الواحد  2258، سيحتاج إلى  (نشاط خفيف – lightly active)إذا كان هذا الشخص أكثر نشاطاً قليالً 

 .توى النشاط الصحيح لكللحفاظ علي وزنه الحالي. و هكذا. شوف إنت ايه مس

 

في حين ان هذا األسلوب مريح و موثوق به إلى حد ما ، القضية الرئيسية هي أنه يمكنك بسهولة المبالغة في مستوي النشاط 

الخاص بك مما قد يؤدي إلى المبالغة في احتياجات السعرات الحرارية اليومية بعدة مئات من السعرات الحرارية كما يمكنك ان 

 .لصورة أعاله. و تلك السعرات الحرارية اإلضافية مهمة للغاية حيث أنه سيعتمد عليها نجاحك أو فشلكتري في ا
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 طب ليه؟ 

ألنك لما تقوم بتعديل هذا الرقم بعدين لعمل عجز أو فائض سعرات حرارية ، الرقم أصالً غلط ، بالتالي الرقم المعدل هيكون  

 !غلط برضوا

المعادلة ، أو أي معادلة أخرى ، عشان متأكلش كتير أوي أو قليل أوي عن طريق الخطأ.  إستخدام هذه حذراً جداً عند كن

 .سيؤدي هذا إلى تخزين دهون بشكل سريع أو خسارة الوزن بشكل سريع )مبالغ به(
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Sedentary 

األنشطة اليومية العادية مثل: األكل ، والطبخ ، المش ، التسوق ، وسقي 

 .النباتات… الخ

 

 .يث ال تفعل الكثير من النشاطعمل مكتبي ح 

 

  ال تمارين يومية )األوزان ، الركض ، المشي… وما إلى ذلك(

Lightly Active 

 .األنشطة اليومية: تناول الطعام ،المشي ، والتسوق… الخ

 

الوظيفة التي تتطلب منك الوقوف علي قدميك معظم الوقت مثل: المعلم,  

 .الطبيب, المبيعات المنتسبين… الخ

 

راء نوع من ممارسة الرياضة البدنية يومياً ولكن ليس ممارسة شديدة.  اج 

-1دقيقة من المشي اليومي بوتيرة معتدلة ) 30هذا يمكن ان يكون شيئاً مثل 

 .كيلومتر في الساعة( 2

 

مرات   3إلى  1من  ين خفيفويمكن وصف هذا النوع من التمارين بأنه تمر

 .في األسبوع

 

 .ساعة كل أسبوع 3-1بتعملتمرين خفيف لحوالي يعني كأنك 

Moderately Active 

 .االنشطه اليومية: تناول الطعام ، المشي ، التسوق ، والبستنه… الخ

 

الوظيفة التي تتطلب منك الوقوف علي قدميك معظم الوقت مثل: المعلم ،  

 .الطبيب ، شريك المبيعات ، حارس األمن… الخ

 

 .مرات في األسبوع  5إلى  3المعتدلة  اليوميةالتمارين 

 

ساعات من   5إلى  3بحلول نهاية األسبوع ، سيكون مجمل تمرينك حوالي 

 .ممارسه التمارين الرياضية المعتدلة
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ستحصل علي أوصاف مختلفة من مصادر مختلفة. البعض موثوق بها ، و البعض   ”إذا بحثت في جوجل عن “مستويات النشاط

 :و قمت بتلخيص األوصاف الصحيحة من الخبرة باألدنىيمكن ان يكون مربكاً بعض الشيء. أنا وفرت عليكم المشوار 

رطالً و متوسطي العمر. ألنه من الواضح ان هذه   170-140تستند األوصاف أعاله علي األفراد متوسطي الوزن ~  :مالحظة

رطل و نمط حياته  200علي سبيل المثال ، الفرد الذي يزن  .العوامل تؤثر أيضاً علي مقدار الطاقة التي يستخدمها جسمك

 .رطل و له نفس مستوي النشاط 150سيتطلب سعرات حرارية أكثر من الفرد الذي يزن  (lightly active)خفيف النشاط 

 الحل 

للتغلب علي هذا العيب   بما أن معادالت السعرات الحرارية تميل إلى المبالغة في احتياجات السعرات الحرارية، الطريقة الوحيدة

الرئيسي هو تجنب إدخال مستوي النشاط في المعادلة. من الناحية الدقيقة الواقعية، ينبغي ان يراعي عدد السعرات الحرارية 

 :المطلوبة في اليوم العوامل التالية

 

  (RMR) معدل األيض أثناء الراحة

 كمية العضل في الجسم

 (التأثير الحراري للطعام) TEF – الطاقة المحروقة أثناء هضم الطعام

 Non-Exercise Activity Thermogenesis (NEAT) – الطاقة المحروقة من الحركة العشوائية

 Exercise Related Activity Thermogenesis (ERAT)  الطاقة المحروقة من التمرين

 

Very Active 

األنشطة اليومية: الطبخ ، المشي ، والتسوق ، والبستنه ، مقابلة 

 .األصدقاء… الخ

 

 مثل: النادل ، ساعي البريد ، عامل المستودع  وظيفة تتطلب مجهوداً جسدياً 

 .حيث يمكنك رفع بعض األشياء الثقيلة

 

  6ساعة يومياً ، من   1.5-1الرياضية الثقيلة يومياً لمده  التمارين ممارسه 

 .مرات في األسبوع 7إلى 

 

ساعات من ممارسة شديدة للتمارين  9-5وهذا يضيف ما يصل إلى حوالي 

 .في األسبوع

Extremely Active 

األنشطة اليومية: الوقوف ، والطبخ ، والمشي، والتسوق ، والبستنه ، شنقا 

 .مع األصدقاء… الخ

 .وظيفة شاقة جداً جسدياً مثل الحداد ، عامل البناء ، الطيار )طعام(… الخ

 

 7إلى  6ساعة يومياً ، من   2-1.5الرياضية الشديدة لمدة ممارسة التمارين 

 !بوع. أو التمرين مرتين في اليوممرات في األس

 

 .ساعة 20-10مجموع ساعات التمارين الرياضية الشديدة في األسبوع = 
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حتى اآلن  .(Cunningham) و إسمها معادلة كننغهامالمعادلة األكثر دقة هي المعادلة التي ستأخذ كل تلك العوامل في الحسبان 

، معادلة كننغهام هي المعادلة األكثر دقة لتحديد متطلبات السعرات الحرارية لشخص ما. هناك مشكلة واحدة صغيرة علي 

 .الرغم من ذلك; سوء إستخدام المعادلة سهل برضوا بالرغم من أنها سهلة جداً. تعالوا نشوف إزاي

 

م بحساب مستوي النشاط الخاص بك عند إستخدام اآلله الحاسبة أعاله! بعبارة أخرى ، قم بإستخدام معدل األيض  الحل; ال تقو

 .(BMR) القاعدي الخاص بك

سعر حراري في اليوم الواحد. قم بإستخدام هذا الرقم  1642الشخص اإلفتراضي الخاص بي  BMR في المثال أعاله ، كان

 .الحرارية على أنها أقل من احتياجاتك الحقيقية أفضل بكثير من المبالغة بها ، صدقنيفقط. حساب احتياجات السعرات 

 طيب ليه؟

سعر حراري أقل من العدد الحقيقي الذي يحتاجه هذا الشخص ، يمكن للشخص اإلفتراضي أن يزيد سعراته  1642ألنه حتى لو 

ا الشخص في تقدير احتياجات السعرات الحرارية ممن هذا أن  الحرارية قليالً حتى يصل إلى رقمه الحقيقي. و لكن إذا بالغ هذ

يضعه في فائض كبير من السعرات و يسبب زيادة وزنه بسرعة. لذلك ، بعد ان تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك ، قم بإستخدام  

 .الناتج فقط BMR الـ

 :معادالت أخرى جديرة بالذكر

Katch Mcardle 

Cunningham’s equation (Most accurate) 

Owen’s equation 

 .ربما كنت ترغب في إستخدام أو تعلم طريقة أخرى لتقدير متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك

 سعر حراري لكل رطل من وزن الجسم 12-10رقام من الخبرة. أ -2

 

الف من المتدربين وخبراء اللياقة هذه األرقام ليست مجرد أرقام سحرية التي خرجت من العدم ، ولكنها جاءت من تجربة آ

 .البدنية الذين جاءوا إلى نفس اإلستنتاج

 

و ستحصل علي تقدير جيد من  12-10ببساطة ، خذ الوزن الحالي الخاص بك بالرطل و إضرب هذا الرقم في أي رقم بين 

 .Resting Metabolic Rate (RMR) – معدل األيض أثناء الراحة الخاصة بك

 ما هو الرقم المناسب لك؟ 

فما فوق، و ال تقومي بالكثير من األنشطة الرياضية و حاسة كما أن سرعة الحرق الخاصة  -40إذا كنتي أنثى، ما بين سن الـ 

 .لكل رطل من الوزن 10-9بكي بطيئة ، فأنصحك بإستخدام 

 

( سريعة ، و حاسس أنك بتأكل كل حاجة وال تزيد في الوزن ،فأنصحك بإستخدام إذا كنت ذكر شاب و سرعة حرقك )األيض

 .سعرات حراري لكل رطل من وزن الجسم  12-11الحد األعلى من هذا النطاق. لذلك ، 

 

 لذلك ، علي سبيل المثال .بعض األفراد لديهم بعض الحاالت الطبية التي يمكن ان تؤثر علي معدل األيض الخاص بهم :مالحظة

 !. والعكس صحيح إذا كان لديك سرعة حرق سريعة جداً 10-9، إذا كان لديك بطء في الغدة الدرقية، إستخدم األرقام القليلة مثل 
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و ضربه في وزنك بالرطل. أو ، يمكنك إستخدام كل رقم في   12-10، سيكون أفضل نهج إختيار رقم بين  بالنسبة لمعظم الناس 

 .النطاق ثم حساب المتوسط

 

 :ل سريعمثا 

 

رطل ،   160و لديه أيض طبيعي و يزن  (lightly active) عاماً ذو نشاط خفيف 25الذكور األصحاء البالغين من العمر 

 ”ستكون احتياجات من السعرات كما يلي

سعر   1760يساوي  (RMR) بالتالي ، سيحصل هذا الفرد على تقديراً جيداً لمعدل األيض أثناء الراحة .1760 = 11 * 160

 .في اليوم للحفاظ على وزنه! ال يزيد و ال ينقصحراري 

 

المشكلة في هذا األسلوب هو ان لديه امكانيه إعطاء تقدير خاطئ بسبب خطأ المستخدم. ممكن شخص يشعر ان معدل األيض  

يعي سعر حراري لكل رطل من وزن الجسم في حين انه قد يكون معدل األيض الخاص به طب 10الخاص به بطيئ و إختيار 

سعر حراري( لكل رطل. هذا الفرد وضع نفسه عن طريق   12-11تماماً ، و بالتالي سيتطلب سعرات حرارية أكثر قليالً )

 .و هيفقد وزن حتى لو مش عايزالخطأ في عجز طفيف من السعرات الحرارية 

 

وسيع الخيارات الخاصة بك وتعلم المفروض أن تكون هاتان الطريقتان أكثر من كافيتين لمعظم الناس. ولكن ربما ترغب في ت

 .طريقة ثالثة

 التجربة والخطأ  -3

 

حسناً ، لسبب ما ، ال تزال غير راض عن نتيجة األساليب المذكورة أعاله وتريد معرفة احتياجات السعرات الحرارية الخاصة 

 :بك بنفسك ، يمكنك القيام بذلك عن طريق القيام بما يلي

د إستخدام الحمام وقبل ان تأكل أي شيء. تزن نفسك عارياً بحيث يمكنك القضاء تزن نفسك أول شيء في الصباح بع ▪

 .علي وزن المالبس. سجل هذا الوزن بالضبط

 .افعل الشيء نفسه لأليام السبعة القادمة ▪

 .أيام و حافظ علي مستوي النشاط نفسه  7تناول عدد محدد من السعرات الحرارية لتلك  ▪

للحصول  7أيام ، قم بأخذ األوزان الخاصة بك )سيكون هناك تقلبات ، ال تقلق( ، وقم بجمعها وتقسيمها على  7بعد  ▪

 .الوزن الخاص بكعلي متوسط 

قارن وزنك المتوسط بالوزن الذي سجلته في اليوم األول. هل هو الرقم ذاته؟ إذا كان األمر كذلك ، تهانينا ،لقد وجدت   ▪

 .رات الحراريةاحتياجاتك من السع

إذا زاد وزنك ، معنى هذا أنك كنت بتأكل فائض من السعرات الحرارية )سعرات حرارية زيادة(. بالتالي, قم بخفض  ▪

 .سعر حراري في اليوم الواحد وتكرار نفس التجربة لرؤية النتيجة 200-100السعرات الحرارية الخاصة بك بحوالي 

ل سعرات حرارية أقل من احتياجات جسمك. بالتالي ، قم زيادة السعرات إذا انخفض وزنك ، معنى هذا أنك كنت بتأك ▪

سعر حراري في اليوم الواحد ، و كرر التجربة حتى يمكنك معرفة عدد   200-100الحرارية الخاصة بك بحوالي 

 .السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميا للحفاظ علي وزنك

من ذلك ، يمكنك فقط إستخدام اي من الطريقتين األولتين و ستحصل على تقديراً  بدالً  .اآلن ، لست بحاجه للقيام بهذه التجربة

 .قريباً جداً لمتطلبات السعرات الحرارية اليومية الحقيقية الخاصة بك

 

نضع في إعتبارنا أنه من المستحيل تحديد بالضبط كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يومياً بسبب عوامل مختلفة بما في  
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%.  100لذلك ، مش الزم يكون الرقم دقيق بنسبة  .ك مستويات التوتر ، والظروف الطبية والتقلبات الفسيولوجية العاديةذل

 .ستكون التقديرات أكثر من كافية

 

انا أيضاً ال أحب اإلعتماد علي التجربة و الخطاً ألنها في رأيي تضيع وقت كبير ممكن نستخدمه بشكل أفضل إلحراز تقدم 

حيث كنت تحاول معرفة كم السعرات التي تحتاجها للحفاظ علي وزنك, كان ممكن تحرق دهون أو   14-7خالل تلك األيام كبير. 

 !تبني عضل أو اإلثنين

 

في الوقت الراهن ، قم بحساب احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية و قم بحفظ هذا الرقم ألننا سوف نستخدمه في جميع  

 .أجزاء هذه السلسلة 
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 عالقة السعرات الحرارية ببناء العضالت و حرق الدهون و الحفاظ على الوزن 

، يجب أن تكون قادًرا على فهم ماهية السعرات الحرارية وأهميتها في   لدليل الشامل لعد السعرات الحرارية بدقةبعد قراءتك ل

تخطيط النظام الغذائي وكيفية عدها و تقديرها و حصرها. اآلن ، إذا كنت ال تزال مرتبكاً فيما يتعلق بالسبب وراء ارتباط 

، فاقرأ هذه المقالة لألخر و سترى العالقة بين االثنين   تحديد األهدافالسعرات الحرارية مباشرة بأهدافك التي حددتها في مقالة 

 .واضحة وضوح الشمس

بغض النظر عن أي أكاذيب أو مفاهيم خاطئة قرأتها في مكان ما ، إعلم أن السعرات الحرارية هي العامل رقم واحد في تصميم 

ائي ناجحة. في حين أن هناك العديد من العوامل الحاسمة األخرى ، إال أن كلها يعتد أيضاً على السعرات خطة نظام غذ

الحرارية. ال يؤثر أي عامل غذائي آخر على تشكيل الجسم بقدر ما تؤثر السعرات الحرارية. وهذه هي الحقيقة! إمش حوار  

 !ون يومياً ، الموضوع كله سعرات حراريةأطعمة فائقة )سوبرفود( ، وال شرب كوبين من عصير الليم

في الواقع ، فإن السعرات الحرارية هي التي تتأثر بشكل رئيسي بهدف )أهداف( اللياقة البدنية الخاص بك. بمعنى آخر ، في  

كميات   الماكروز )الكربوهيدرات ، البروتين ، الدهون( تؤثر على تكوين الجسم ، فهي مجرد –حين ال تزال المغذيات الكبيرة 

أو نسب من العدد الكلي للسعرات الحرارية التي ستأكلها على مدار اليوم. سوف تتغير هذه النسب المئوية قليالً بناًء على 

سيناريوهات مختلفة تعتمد على أهدافك ولكن ليس بنفس درجة تغير السعرات الحرارية. السعرات الحرارية هي الفرق الرئيسي 

 .ف مختلفةبين الناس اللي عندها أهدا

الزلت مشوش؟ ليس هناك أى مشكلة! دعنا نفسر بعض المفاهيم األساسية أوالً لمعرفة سبب وكيفية تأثر السعرات الحرارية 

 .بأهدافك

 السعرات الحرارية الداخلة 

ائل  كل طعام أو مشروب يحتوي على طاقة تقاس بالسعرات الحرارية. اإلستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو األطعمة / السو

الواضحة مثل الماء. خالف ذلك ، كل شيء تقريباً يحتوي على كم من الطاقة. قلت تقريباً ألن بعض األطعمة مثل األعشاب  

 .والمحليات االصطناعية تحتوي على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية التي يمكن اعتبارها خالية من السعرات الحرارية

ما ، نكتسب كمية من الطاقة الموجودة بهذا الطعام. يشار إلى هذا عادة بإسم السعرات  وبالتالي ، كلما نأكل أو نشرب شيئًا 

 .(الحرارية الداخلة )أو المكتسبة 

 حرق السعرات الحرارية )السعرات الحرارية الخارجة(  

دم أجسامنا السعرات كما شرحت في الدليل النهائي لحساب السعرات الحرارية ، كل ما نقوم به أو ال نقوم به يتطلب طاقة. تستخ 

الحرارية )الطاقة( إلبقائنا على قيد الحياة ، وأداء وظائف جسدية ، وأداء ردود الفعل الخلوية ، وتوفير الطاقة لنا للشغل و  

 .الجري والمشي … إلخ

رات حتى لو كنت تجلس صامتاً لمدة يوم كامل دون أن تفعل أي شيء ، فسيستخدم جسمك قدراً كبيراً من الطاقة )السع

لذلك ، عندما نقوم بالتدريب أو المشي أو العمل أو القفز أو القيام بأي نوع من النشاط البدني ،  .الحرارية( ألداء وظائفه اليومية 

 .نستهلك طاقة أكثر

ة أو  نظراً ألن السعرات الحرارية هي ما يستخدمه الجسم لتغذية أنشطته ، يشار إلى ذلك عموماً بإسم السعرات الحرارية الخارج 

  .حرق السعرات الحرارية
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 طيب وبعدين؟ 

على الرغم من أني أوضحت وشرحت ما هية السعرات الحرارية في دليلي لحساب السعرات الحرارية ، فمن المهم تعزيز تلك 

 .المفاهيم الهامة ألنها ستكون بمثابة العمود الفقري لفهم ما يحدث بعد ذلك

 :قال األخيردعنا نراجع بعض المفاهيم السريعة من الم

 سعرات حرارية خارجة = فائض من السعرات الحرارية  <سعرات حرارية داخلة 

 نقص في السعرات الحرارية  =سعرات حرارية خارجة  >سعرات حرارية داخلة 

 سعرات حرارية متساوية )كم طاقة متساوى(  =سعرات حرارية خارجة  =سعرات حرارية داخلة 

ده اللي بيحصل للجسم بشكل عام في ظل سيناريوهات مختلفة من األكل واستهالك كميات مختلفة من الطاقة بس الموضوع  

 أعمق من كده برضه. لذلك ، ماذا يحدث خالل كل واحد من تلك السيناريوهات المختلفة؟ 

 فائض من السعرات الحرارية 

 

الحرارية ، فأنت تستهلك طاقة أكثر مما تحرق على مدار اليوم. نظراً ألن القانون األول عندما يكون لديك فائض من السعرات 

للديناميكا الحرارية ينص على أن الطاقة اإلضافية يجب أن تذهب إلى مكان ما ، فسيتم تخزين تلك السعرات الحرارية اإلضافية 

 .التي تتناولها إما كدهون أو عضل أو على األرجح اإلثنين

آخر ، إذا كنت تأكل أكثر من احتياجات جسمك فمن الضرورى لجسمك التعامل مع تلك السعرات الحرارية اإلضافية. ال  بمعنى

يستطيع جسمك التخلص من الطاقة الفائضة كده من غير ما يستخدمها. تم تصميم اإلنسان للبقاء على قيد الحياة ، وبالتالي فإنه  

 .ا في حالة حصول نقص في المواردلن يضيع الطاقة الزائدة ، لكنه يخزنه

 ما الذي يحدد تلك النتائج المختلفة؟  

محفز! الجسم بيحتاج محفز من نوع ما علشان يعرف يخزن الطاقة الزائدة دي كدهون أو كعضل. إذا كنت ترفع األثقال ، 

ية سيتعين على جسمك تخزينها فستقوم بالتسبب في تمزقات دقيقة جداً في أنسجة العضالت. و نظراً ألنك تستهلك طاقة إضاف

الستخدامها الحقًا ، فسيقوم جسمك بعد ذلك باستخدام هذه السعرات الحرارية إلصالح األضرار الناجمة عن رفع األثقال مما 

  .يجعل عضالتك تنمو بشكل أكبر وأقوى
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  :وبالتالي ، فإن المعادلة هي كما يلي

 .الحرارية )أكثر من احتياجات جسمك( = بناء كتلة عضلية تحفيز العضالت )رفع األثقال( + فائض من السعرات 

وبالتالي في حالة عدم وجود نظام تدريبي )المحفز( ، فإن جسمك سيأخذ هذه السعرات الحرارية اإلضافية فقط ، ويحولها إلى 

يع هذه الطاقة الزائدة أحماض دهنية ويخزنها في مكان ما تحت الجلد و حول األعضاء إلستخدامها الحقاً. جسمك بيقول ليه أض

 عندما ممكن أن أستخدمها في أوقات نقص الغذاء؟  

  :وبالتالي ، فإن معادلة تخزين الدهون هي كما يلي

 .فائض من السعرات الحرارية )أكثر من احتياجات جسمك( + ال تمرين ) غياب المحفز( = إكتساب دهون

كراً كده. أل ، في جميع الحاالت تقريباً ، ستكون النتيجة بس الموضوع مش عبارة عن تخزين دهون أو تخزين عضالت وش

عبارة عن مزيج من بناء عضالت وتخزين كم من الدهون. تعتمد نسبة العضالت إلى الدهون التي تكتسبها إلى حد كبير على 

تي تستهلكها و بالطبع  حجم فائض السعرات الحرارية ، ومدى جودة برنامجك التدريبي ، ونسبة المغذيات الكبيرة )الماكروز( ال

 .جيناتك الوراثية ومدى إستعداد جسمك لبناء العضالت

إذا كنت تأكل أكثر من الالزم )فائض كبير جداً من السعرات الحرارية( ، سيتم تخزين معظم هذه السعرات الحرارية الزائدة 

 .على شكل دهون وسيتم تخزين القليل منها كعضالت

السعرات الحرارية اإلضافية لدعم نمو العضالت )نمو العضالت( بدون إفراط ، فسيتم استخدام   إذا كنت تأكل العدد المناسب من

 .معظم هذه السعرات الحرارية لبناء العضالت وسيتم تخزين القليل منها كدهون

 .ال تقلق ، سيتم مناقشة هذه التفاصيل الحقاً 

 لذا ، ما الذي يجب أن تضعه في االعتبار؟ 

 .بناء العضالت هو تناول العدد الصحيح من السعرات الحرارية اإلضافية لدعم نمو العضالتل 1العامل رقم  1 #

  .طيب دعونا نستكشف السيناريو الثاني

 نقص في السعرات الحرارية 
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العجز في السعرات الحرارية كما يجب أن تعرفه اآلن هو عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك. فإذا كان 

سعرة حرارية ، فقد خلقت عجزاً    1500سعرة حرارية يومياً إلبقائك على قيد الحياة ولم تأكل سوى  2000جسمك يحتاج إلى 

في السعرات الحرارية. طيب يعمل ايه جسمك دلوقتي؟ سيقوم جسمك بالعثور علي مصدر بديل لتعويض هذا النقص في الطاقة. 

ومع ذلك ،   .حرارية من الطاقة المخزنة مسبقاً في جسمك على شكل دهون سعرة  500في هذا المثال ، سوف يحرق جسمك 

  .وبالطبع ، مزيج من االثنين .يمكن أن تأتي هذه الطاقة من مصدرين مختلفين؛ العضالت ، الدهون

 دهون الجسم

مستوى نشاطهم بحيث ينفقون يخلق األشخاص الذين يفقدون قدراً كبيراً من الوزن عجزاً في السعرات الحرارية إما بزيادة 

سعرات حرارية أكثر مما يأكلون ، أو يأكلون سعرات حرارية أقل مما يتطلبه الجسم. ال توجد وسيلة أخرى لحرق الدهون. كل  

ما يتطلبه األمر هو الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية لفترة طويلة من الزمن و سيظل جسمك باستخدام الدهون المخزنة 

  .كطاقة ، وبالتالي تفقد الدهون / الوزنفي الجسم 

 األنسجة العضلية  

يمكن لجسمك أيضاً تحويل األنسجة العضلية إلى طاقة واستخدامها كمصدر بديل للطاقة الداخلة من األكل. في الحقيقة ، يفضل  

نريد. نحن نريد حرق جسمك تحطيم األنسجة العضلية إلستخدامها كطاقة ألنها عملية أبسط من حرق الدهون. ليس هذا ما 

 .الدهون و الحفاظ علي الكتلة العضلية

أنت ذكي بما فيه الكفاية لتدرك أنك تريد أن يحصل جسمك على الطاقة الالزمة من الدهون بدالً من أنسجة العضالت التي تم 

  .الحصول عليها بشق األنفس

 مزيج من اإلثنين 

ستخدم جسمك كالً من الدهون المخزنة في الجسم واألنسجة العضلية مرة أخرى ، واعتمادًا على العديد من العوامل ، سي

هذا يعتمد إلى حد كبير على العديد من التفاصيل التي يمكننا التحكم فيها لحسن الحظ ، باستثناء  .لتعويض نقص الطاقة المستهلكة

 .الجينات طبعاً 

 لذا ، ما الذي يحدد تلك النتائج المختلفة؟  

دك فائض من السعرات الحرارية ، تعتمد النتيجة على تحفيز العضالت وكم هذا العجز في السعرات تماًما كما لو كان عن

 .الحرارية

إذا كنت تأكل قلياًل جدًا وتسبب عجزاً كبيراً في السعرات الحرارية لفقدان الوزن بسرعة ، فمعظم الوزن الذي ستخسره سيأتي 

 .زنة في الجسممن تحطيم العضالت والقليل جدًا من الدهون المخ 

 .هذا صحيح بشكل خاص في حالة عدم وجود حافز عضلي

  :لذلك ، إليك معادلتان سريعتان

 .تحفيز العضالت + عجز كبير في السعرات الحرارية = معظم الوزن المفقود يأتي من انهيار العضالت 
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الوزن المفقود يأتي من النسيج   غياب حافز عضلي + عجز في السعرات الحرارية )سواء كانت كبيرة أو معتدلة( = معظم 

  .العضلي 

بالتالي ، إذا قمت بإنشاء عجز معتدل في السعرات الحرارية و حفزت العضالت بشكل قوي ومستمر ، فمعظم تعويضات الطاقة 

 .ستأتي من الدهون المخزنة في الجسم. وبالتالي سيحرق الجسم كم أكبر من الدهون المخزنة

 .ار + عجز متوسط في السعرات الحرارية = غالبية الوزن المفقود ستكون من دهون الجسمتحفيز العضالت بقوة و إستمر

 .في فقدان الدهون هو خلق عجز متوسط السعرات الحرارية وممارسة الرياضة باستمرار 1العامل رقم  2 #

العضالت أو كليهما ، فأنت بحاجة فقط إلى  إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بغض النظر عما إذا كان يأتي من الدهون أو  3 #

 .خلق عجز في السعرات الحرارية

  .هذا يقودنا إلى السيناريو الثالث واألخير

 توازن السعرات الحرارية )السعرات الحرارية الداخلة = السعرات الحرارية الخارجة(  

ات الحرارية ، فمن المنطقي أنه يمكن أيضاً أن بما أننا يمكن أن نكون في فائض من السعرات الحرارية أو في عجز من السعر

نكون في حالة توازن في السعرات الحرارية. عندما تستهلك نفس عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك ، فإنك تحافظ  

في الجسم على وزنك. يحدث هذا ألن جسمك ليس لديه أي طاقة إضافية لتخزينها. وبالتالي فليس عليه استخدام الدهون المخزنة 

  .أو األنسجة العضلية كوقود ألنه يحصل بالفعل على الطاقة الالزمة 

هام: يجادل العديد من عشاق اللياقة البدنية والشخصيات المشهورة بأنه عندما تكون في توازن السعرات الحرارية ، فلن يؤثر 

من المرجح أنك ستحافظ على وزنك ، ولكن إذا  هذا على إعادة تركيب الجسم بشكل سلبي أو إيجابي. هذا غير صحيح! نعم ، 

تدربت على نحو صحيح وزودت جسمك بالمواد الغذائية الضرورية ووحدات الماكرو الالزمة، فسيقوم جسمك ببناء العضالت  

  .وحرق الدهون في وقت واحد

و “التشريح”. ولكن ممكن تحويل شكل   أو الستعادة ما قلناه في المقالة السابقة: إعادة تركيب الجسم أبطأ قليالً من “التضخيم”

الجسم على فترة طويلة! عادةً ما تكون إعادة تركيب الجسم هي أفضل خطوة للناس الرفيعة بس عندها دهون. طب ليه. إلنهم  

 .هيضربوا عصفورين بحجر واحد. هيحرقوا دهون وهيبنوا عضل

 

ن بسبب العديد من العمليات الفسيولوجية مثل البناء سوف أقوم بنشر مقال يشرح إعادة تركيب الجسم في وقت الحق. ولك

البروتيني ، حرق الدهون وغيرها الكثير ، فإن أجسامنا باستمرار تحرق الدهون أو تبني العضالت. التفاصيل ستكون في مقال  

 .إعادة التركيب، ال تقلق

هناك حرفيًا  )فألِق نظرة على هذه الدراسةوع ، ولكن إذا كنت تريد أيضاً أن تقرأ بعض األبحاث العلمية المتعلقة بهذا الموض

 (.العشرات من الدراسات التي خلصت إلى نفس الشيء

 

الدهون أثناء وجود فائض من السعرات  نقطة أخرى: بناء العضالت أثناء وجود عجز في السعرات الحرارية أمر ممكن. حرق 

 .الحرارية ممكن أيضاً. فقط خذ كالمي على ذلك حتى نصل إلى تلك الموضوعات

 

في الوقت الحالي ، دعنا نوافق على أنه عندما تكون السعرات الحرارية الخاصة بك = السعرات الحرارية ، فإنك تحافظ على 

  .وزنك )وليس تركيبة الجسم(
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 الخطوة القادمة 

اآلن ، يجب أن تكون قد فهمت األهمية التي تلعبها السعرات الحرارية في أي نظام غذائي فعال وكيفية تأثيرها على أهدافك. 

 .سيتم بناء كل ما سيأتي باستخدام سعراتك الحرارية المناسبة لجسمك

  .اليومية( طيب يال نتعلم كيفية حساب متطلباتك من السعرات الحرارية )متطلبات السعرات الحرارية
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 حساب السعرات الحرارية لفقدان الوزن 

إذا كنت تقرأ هذا ، سأفترض أنك شخص يريد فقط أن يفقد أكبر قدر ممكن من الوزن. و في الواقع، ال يهمك ما إذا  

كان هذا الوزن سيأتي من الدهون أو العضالت أو الماء أو مزيج منهم. أنت فقط تريد أن تفقد كثير من الوزن 

 .إذا كان األمر كذلك ، فأنت في المكان المناسب .بسرعة

 :مالحظات سريعة

أنا ال أوصي بفقدان الوزن بسرعة شديد ألن ده بيأثر علي كمية العضالت و الدهون المحروقة و بيأثر على الصحة العامة.   -

ر و عنده أهداف مختلفة. ممكن تكون  من الناحية المثالية ، تريد أن تفقد الدهون ، وليس العضالت أو الماء. بس كل واحد ح 

 .عايز تفقد وزن كثير بسرعة لتحسين صحتك أو منع حدوث حالة طبية حرجة

 .سيكون الوزن المفقود على شكل عضالت ودهون وماء )مزيج( -

 :إذا كنت قد قرأت هذه السلسلة من البداية ، فعليك أن تعرف ما يلي

 .خلق عجز في السعرات الحراريةالسر األول و الوحيد لفقدان الوزن هو  •

حث العجز في السعرات الحرارية هو عندما تأكل سعرات حرارية أقل من احتياجات جسمك يوميًا. هذا يجعل جسمك يب •

عن مصدر بديل لتعويض هذه الطاقة. يمكن لجسمك أن يعوض هذه الطاقة عن طريق حرق الدهون أو تحطيم األنسجة 

 .العضلية

 .إحسب احتياجات من سعرات الحرارية هنا  .يجب أن يكون لديك تقدير لمتطلبات السعرات الحرارية اليومية •

  .يختلف فقدان الدهون عن فقدان الوزن •

اآلن بعد أن حصلت على تقدير لمتطلبات السعرات الحرارية اليومية ، كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن 

 تتناولها إلنقاص الوزن في أسرع وقت ممكن؟  

 فقدان الوزن بسرعة  

  :ليًا أو مستحسن. فيما يلي قائمة بما نريد القيام به مع فقدان الوزن بسرعةمرة أخرى ، هذا ليس مثا 

 .فقد أكبر قدر ممكن من الوزن بسرعة •

 .ال يؤثر سلباً على صحتنا  •

 .الحفاظ علي النقطتين السابقتين بصورة مستمرة •

ية ؛ عجز صغير ، معتدل ،  من المهم جداً إنك تاخد بالك إن فيه ثالثة أنواع رئيسية من العجز في السعرات الحرار

كبير. كل نوع له استخداماته وتطبيقاته الخاصة ، إيجابيات وسلبيات. إحنا هدفنا هنا إننا ننزل وزن كتير بسرعة. 

 .عشان كده هنطبق عجز كبير

 

جع السبب في أن وجود عجز كبير في السعرات الحرارية سيكون مثالياً لألفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة ير

  :إلى ما يلي

لديهم كثير من الوزن ليخسروه )الطاقة المخزنة(. وبالتالي ، فإن القيام بذلك بطريقة سريعة ، على األقل في البداية ،  •

 .سيكون أكثر فائدة لصحتهم البدنية والعقلية
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بدالً من إحراز تقدم أبطأ والشعور نزول الوزن بشكل سريع سيحفز هؤالء األفراد على الحفاظ على ثباتهم وتحقيق أهدافهم  •

 .باإلحباط مما قد يؤدي إلى اإلستسالم

نظًرا ألن األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم الكثير من الدهون )الطاقة( المخزنة ، فإن الجسم سيفضل  •

من الدهون ال يحتاجها ، لذلك يحتوي الجسم على كمية زائدة  .افتراضياً حرق الدهون بدالً من العضالت في هذه الحالة

 .جسمك هيكون عايز يحرق الدهون دي

رؤية االختالف كل أسبوع / شهر سيحفز هؤالء األفراد أيضاً على بدء برنامج تمرين في نهاية المطاف وبناء بعض  •

 .العضالت وفقدان الدهون فقط. ومن المفضل أن تقوم بالتدرب من األول لزيادة سرعة النتائج

 كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها النقاص الوزن بسرعة؟  لذلك ، 

٪ أقل من متطلبات السعرات الحرارية   30 –٪   20نقص السعرات الحرارية المثالي النقاص الوزن بسرعة = 

  .اليومية 

 ..يعني ايه يا عم الكالم ده. هقولك

 %. مش فاهم لسه؟ 30ل  20بحوالي  ببساطة يعني ، كل أقل من متطلباتك من السعرات الحرارية

  :طيب خد مثال

 سعرة حرارية في اليوم 3000نفترض أن متطلباتك من السعرات الحرارية = 

 % عجز في السعرات الحرارية تمام؟30هنقول إنك هتطبق 

 .سعر حراري  900=  3000% من 30يبقى 

 3000من  900نطرح 

  .سعر حراري 2100 = 900 – 3000

 .سعر حراري في اليوم ميزيدوش سعر. يا إما هاجي أجيبك من بيتك 2100كل يبقي حضرتك هتأ 

سعر   2100سعر حراري يوميًا ، فيجب عليك تناول  3000طيب ، إذا كانت متطلبات السعرات الحرارية اليومية = 

 .٪20سعر حراري يوميًا إذا اخترت عجًزا بنسبة   2400أو  (٪30حراري يوميًا بدالً من ذلك )عجز بنسبة 

٪ ستعمل بشكل أفضل لشخص يريد أن ينقص وزنك بسرعة. سيسمح مثل هذا  30-٪ 20قد تتساءل عن السبب في أن 

لديهم )على  (Metabolism) العجز لهؤالء األفراد بإنقاص الوزن بسرعة مع المحافظة إلى حد ما على معدل األيض

  .(ذا غير مثاليالمدى القصير ، وليس على المدى الطويل. وهذا سبب آخر يجعل ه

 طيب و بالنسبة لمعدل التخسيس؟ 

رطل زيادة عشان يحرقوهم ، من المستحسن   100ل  50األشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و عندهم ما بين 

 .رطل في األسبوع 6-4إنهم يخسوا بمعدل 

هذه الطاقة الكبيرة المخزنة أن  على الرغم مما قد يقوله بعض األشخاص ، سيكون بمقدور األشخاص الذين لديهم مثل 

يفقدوا هذا الوزن بسرعة كبيرة دون التأثير على عملية األيض لديهم. ولكن أؤكد أنهذا غير مستدام وسوف يتباطأ  

  .رطل ستكون من الدهون 6-4معدل األيض لديك في مرحلة ما. باإلضافة إلى ذلك ، فإن معظم تلك 

رطل   4-2ل زيادة عشان يحرقوهم ، من المستحسن إنهم يخسوا بمعدل رط 50ل  30األشخاص اللي عندهم ما بين 

  .في األسبوع
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هذا المعدل لفقدان الوزن لهؤالء األفراد سوف يسمح لهم باالستمتاع إلى حد ما بالطعام ، تناول الطعام بالخارج … 

  .)في البداية( إلخ. باإلضافة لنزول الكثير من الوزن و دون التأثير على معدل األيض لديهم كثيًرا

رطل   2-1رطل زيادة عشان يحرقوهم ، من المستحسن إنهم يخسوا بمعدل  30ل  10األشخاص اللي عندهم ما بين 

  .في األسبوع

هؤالء األفراد لديهم بعض الوزن فقط ليخسروه. وبالتالي ، ال يحتاجون إلى اتخاذ تدابير متطرفة مثل األشخاص 

ضافة إلي أن أي عجز في السعرات الحرارية أكبر من هذا سوف يبطئ عملية األيض  المذكورة في بداية المقال. باإل

 .بشكل ملحوظ وسريع

باإلضافة إلى ذلك ، فإن معدالت فقدان الوزن هذه عادة ما تسمح للجسم بحرق الدهون أكثر من العضالت. قد ال تهتم  

اء الرياضي ومعدل األيض الصحي وشكل  بكتلة العضالت ، ولكن الكتلة العضلية مهمة و ضرورية للصحة واألد

 .الجسم

رطل.  100على األرجح ، سوف تنتقل من فئة إلى أخرى أثناء إحراز تقدم. على سبيل المثال ، إذا كان الفرد يبدأ بـ 

رطل أسبوعيًا حتى يتم  4-2رطالً بنجاح.سينتقل إلى الفئة التي تليها ويهدف إلى خسارة  50ليخسره ، وقام بخسارة 

  .رطل في األسبوع 2-1ته إلى الفئة األخيرة ومن ثم سيكون من األفضل أن يخسر ترقي

 ولكن ، كيف يمكننا أن نهدف إلى فقدان عدد محدد من األرطال؟ 

أوضحت ذلك بدقة في الدليل النهائي لحساب السعرات سؤال وجيه من إنسان تافه إنما هنرد عليه. كالم جد طيب ، 

  .، ومع ذلك ، ال مانع من شرح ذلك مرة أخرى في هذا السياق بسهولة الحرارية 

 سعرة حرارية   3500رطل واحد من الدهون = 

 ما معني هذا الكالم؟ 

سعرة حرارية من الطاقة  3500هذا يعني أنه لفقدان رطل واحد من الوزن أو دهون الجسم ، يجب عليك حرق 

 :المخزنة. الزلت مشوش؟ لنلقي نظرة على مثال

رطل في األسبوع.   1أرطال خالل األسابيع الثالثة القادمة ، فهذا يعني أنه يريد أن يخسر  3إذا أراد علي أن يخسر 

  :سيتعين على علي القيام بما يلي

سعر حراري في   3000معرفة متطلباته من السعرات الحرارية اليومية. دعنا نفترض أن علي يحتاج إلي  •

 .اليوم

  .سعرة حرارية لكل أسبوع 3500السعرات الحرارية من شأنه أن يضيف ما يصل إلى إنشاء عجز في  •

 .سعرة حرارية في اليوم الواحد 2500وبالتالي ، فإن علي الزم يستهلك حوالي  •

سعرة حرارية يومياً ، وهذا يضيف ما يصل إلى:  500يخلق علي عجزاً في السعرات الحرارية يصل إلى   •

 .رارية في نهاية األسبوعسعرة ح   3500=  7*  500

األسبوع  من إحتياجات جسمه في  أقلسعر حراري   3500عم علي هينزل رطل في األسبوع ألنه أكل  •

 .في اليوم( 500)

 

 ماذا لو أراد علي أن يفقد رطلين في األسبوع؟
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سبوع سعرة حرارية في اليوم ، لذا في نهاية األ 1000سيخلق علي عجزاً في السعرات الحرارية يصل إلى 

 .سعرة حرارية 7000 = 7 * 1000سيحرق 

 

 .رطل في األسبوع 2=   7000/3500سعرة حرارية.  3500ونفتكر أن الرطل الواحد = 

 

  .أعتقد أن هذا يوضح األمر

 طيب و بعدين؟ 

السعرات  اآلن ، ربما تكون قد قررت أنك تريد فقط فقدان الوزن وتريد القيام بذلك بسرعة. لقد حددت متطلبات 

الحرارية اليومية و حددت عدد األرطال التي تريد خسارتها أسبوعياً بناًء على تفضيالتك الشخصية باإلضافة إلى  

 نقطة البداية. ماذا بعد؟   / هدفك

 

الخطوة التالية هي التأكد إن كل حاجة دقيقة! نريد التأكد من أنك ستحقق مقدار التقدم المتوقع في األسبوع. على سبيل 

مثال ، إذا قررت أنك تريد أن تفقد رطاًل واحدًا ، فنحن نريد أن نتأكد من أنك تفقد رطاًل واحدًا تقريبًا في األسبوع ، ال

 فكيف لنا أن نفعل ذلك؟   .ال أكثر و ال أقل

ستبدأ بوزن نفسك وتحديد العجز في السعرات  .يمكنك ببساطة بدء العملية ومتابعة مدي التقدم المحرز الخاص بك

  :لحرارية. ثم تزن نفسك خالل األسبوعين المقبلين وترى ما يحدث. سيحدث أحد السيناريوهات الثالثة التاليةا

 1000باوند أسبوعياً ، فقم بخلق عجز يعادل  2إذا قررت أنك تريد أن تخسر  :تخسر وزنك بالسرعة المتوقعة -1

ثم تابع تقدمك خالل  .ية اليومية التي قمت بحسابها مسبقًا سعرة حرارية في اليوم استنادًا إلى متطلبات السعرات الحرار

أرطال يبقي كله تمام!يبقي أنت كده بتفقد وزنك بالمعدل المفضل  4األسبوعين القادمين ووجدت أنك نزلت بمقدار 

 .واصل القيام بذلك حتى يتباطأ تقدمك !لديك. ال تغير شيئاً 

 

سعرة   500ول أن مقدار العجز اللي عملته في السعرات الحرارية يبلغ دعنا نق :تخسر وزنك أكثر مما كان متوقعًا -2

. لماذا هذا؟  2أرطال بدالً من  4رطل بحلول نهاية األسبوعين. يمر أسبوعان وتفقد  2حرارية ، بحيث أنك ستخسر 

عجز  500كان فقط هذا يعني ببساطة أن متطلبات السعرات الحرارية المتوقعة لم يتم تقديرها بدقة. ما كنت تعتقد أنه 

سعرة حرارية. وهذا هو السبب وراء زيادة األرقام وفقدان وزن أكثر  1000في السعرات الحرارية كان عجزاً بقيمة 

  .مما تريد

سعرة حرارية في وقت واحد   250إلى  200ما عليك سوى زيادة السعرات الحرارية بمقدار  ماذا عليك ان تفعل؟

إذا كنت ال   .أرطال في أسبوعين 4لمقبل.سيجعلك هذا تفقد الوزن بمعدل أقل من ومعرفة ما يحدث خالل األسبوع ا

تزال مش مبسوط بالمعدل بعد مرور أسبوعين كمان ، فببساطة قم بزيادة السعرات الحرارية مرة أخرى وتكرار 

 .التجربة حتى تخسر رطل واحد فقط في األسبوع

  500نا نفترض أنك عملت عجز في السعرات الحرارية يبلغ مرة أخرى ، دع :تخسر وزن بشكل أبطأ مما تريد -3

ماذا   .2سعرة حرارية ، بحيث أنك ستفقد رطلين بعد أسبوعين من اآلن. يمر أسبوعان وتفقد رطالً واحداً بدالً من 

ره حدث؟ هذا يعني ببساطة أنه تم المبالغة في تقدير متطلبات السعرات الحرارية المتوقعة. ما اعتقدت أنه عجز قد

سعرة   1750=  7*  250سعرة حرارية فقط. مما جعلك تخسر ) 250سعرة حرارية في الواقع هو عجز قدره  500

رطل في األسبوع( رطل واحد فقط خالل هذين األسبوعين. لقد بالغت في تقديرك وتضافت األرقام   1/2 = حرارية

  .وفقدت وزناً أقل مما كنت تريد
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سعرة حرارية في  250إلى  200ا ، قلل من استهالك السعرات الحرارية بمقدار إذا حدث هذ ماذا عليك ان تفعل؟

وقت واحد وشاهد ما يحدث خالل األسبوع القادم. هذا من شأنه أن يجعلك تفقد الوزن بأكثر من نصف رطل في  

عرات الحرارية األسبوع. إذا كان المعدل لسه مش مظبوط )المعدل المفضل لفقدان الوزن( ، فما عليك سوى تقليل الس

  .رطل في األسبوع 2مرة أخرى وتكرار التجربة حتى تخسر 

 وزني بطل ينزل ، أعمل إيه؟ 

يجب أن تعلم أن عملية فقدان الوزن ليست عملية خطية. يعني إيه؟ يعني مفيش حد بيقعد ينزل بنفس المعدل بصورة 

 .ا ال يحدث ببساطة في أرض الواقعدائمة. وبقدر ما نود جميعاً مواصلة التقدم بوتيرة ثابتة ، فإن هذ

 

تشارك العديد من العمليات الفسيولوجية في فقدان الوزن ، ولجسم اإلنسان العديد من آليات الدفاع إلبقائك على قيد 

الحياة. بعد كل شيء ، ال يهتم جسمك بالشكل الذي تريده. جسمك يريد فقط البقاء على قيد الحياة ، وسوف يفعل ذلك  

 .شيء على حساب أي

هيكون فيه مقالة منفصلة خاصة بالموضوع ده حتى أتمكن من شرح أسباب توقف فقدان الوزن وكيفية التغلب عليها. 

 .في الوقت الحالي ، دعونا نرى ما يجب عليك فعله في حالة تعطل تقدمك

طؤ تدريجياً كلما طالت إذا كنت ماشي علي نظام غذائي )ديت( بقالك فترة ، فإعلم أن معدل نزول الوزن سيقوم بالتبا 

فترة نظامك الغذائي. معدل األيض الخاص بك يبطئ للحفاظ على الطاقة. ال يحب جسمك إهدار الطاقة. إذا كنت  

تتناول نظاماً غذائياً طوياًل بدرجة كافية إلى نقطة توقف تقدمك فيها ، فما عليك سوى إنشاء عجز أكبر من السعرات  

 .الحرارية

 

سعرة حرارية في اليوم وتوقف تقدمك فجأة لمدة أسبوعين أو نحو ذلك ، قم بتقليل   2500تفقد وزنك عند لذا ، إذا كنت 

% من الحاالت ، العجز الجديد  99سعرة حرارية وشاهد ما يحدث. في  250السعرات الحرارية كمان مرة بحوالي 

 .باً ، ألن هذا ليس هو الحل الوحيد دائماً هيحل المشكلة. تأكد من قراءة مقال “توقف نزول الوزن” الذي سأكتبه قري

المفروض دلوقتي يكون عندك خطة مفصلة بعدد السعرات الحرارية التي ستأكلها لفقدان الوزن بأي معدل تختاره. 

نظراً ألن هذه المقالة مخصصة لألشخاص الذين يرغبون فقط في إنقاص الوزن بغض النظر عما إذا كان الوزن ده 

نسجة العضلية أو مزيج ، فإنت كده جاهز إنك تبدأ! يمكنك أيضاً تخطي الفصل التالي ، الذي يتعامل من الدهون أو األ

مع الماكروز والتوجه إلى فصل المكمالت الغذائية إذا كنت تريد. يمكنك فقط إنشاء نظامك الغذائي الخاص باستخدام 

 .طعمة التي تريدها السعرات الحرارية المخطط لها والحصول على هذه السعرات من أي األ

 

 ! يال يا عم ببالش أهو
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 حساب السعرات الحرارية لحرق الدهون 

نوصيك بشدة أن تذهب إلى ، حتى لو كنت عايز فقط حرق الدهون . الوزن ناقشنا كيفيه إنقاصفي المقالة السابقة ، 

المقال السابق وقرائته مرة أخرى ألن العديد من المفاهيم الموضحة في تلك المقالة هتكون زي ما هيا عندما يتعلق األمر بحرق 

 .الدهون وهتسهل عليك الفهم

 

 :حتى اآلن، تعلمنا ما يلي من األساسيات

 .إلى عجز في السعرات الحرارية إلنقاص الوزن/الدهون )سعرات أقل من ما يحتاج جسمك(تحتاج  •

 .يمكنك إنشاء عجز في السعرات الحرارية من خالل تناول سعرات حرارية أقل من احتياجات الجسم •

قل من ذلك يمكنك القيام بذلك عن طريق حساب متطلبات جسمك من السعرات الحرارية اليومية ثم الشروع في األكل أ •

 .بعدد محدد من السعرات الحرارية على حسب مقدار الوزن الذي تريد خسارته في األسبوع

 .سعر حراري 3500رطل من وزن الجسم ، تحتاج إلى حرق  1تعلمت أن إلنقاص  •

لو  تعلمت كيفية التعامل مع السعرات الحرارية الخاصة بك وضبطها لمعدل فقدان الوزن الخاص بك. وعارف تعمل إيه  •

 .بتفقد وزن بسرعة زائدة أو ببطء شديد

 اآلن ، ما هو الفرق بين فقدان الوزن و حرق الدهون ؟ 

 

الناس المهتمة بحرق الدهون تريد التخلص من تلك الطبقة الدهنية تحت الجلد. بعض هؤالء االفراد يتدربون بإنتظام ويريدون 

بعض الناس يريدون حرق الدهون  .بئة تحت تلك الطبقةالتخلص من تلك الطبقة من الدهون للكشف عن العضالت المخت

والحفاظ علي كتلتها العضلية لبعض األسباب الطبية. وبعض الناس عايزين يكون شكلهم مشرح أو يستعدوا لمسابقة ما  

الكتلة   والمحافظة علىالدهون فقط كمسابقات كمال األجسام. كل هؤالء األفراد لديهم شيء واحد مشترك; أنها تريد ان تفقد 

 .العضلية

 لماذا يريد شخص ما أن يفقد الدهون فقط والحفاظ علي العضالت ؟

 

 .العضالت هي التي تعطي الناس شكلهم الرشيق. العضالت بتضغط على الجلد وتشده حتى تعطيك شكل إنسيابي وصحي

 :مثال سريع

ت ذراعيه. عالء عايز يتخلص من هذه الطبقة  عالء لديه أذرع كبيرة لكن لديه مشكلة واحدة فقط وهي أن الدهون تغطي عضال

 .الدهنية والمحافظة على عضالته للكشف عن شكل ذراعيه الجذاب

 

لو عالء حرق عضالته بدل من الدهون فشكل ذراعيه هيبقى أسوء ألن الكتلة العضلية اللي بتعطي ذراعيه شكلهم تقلصت مما  

عضالته كانت واخدة حيز أكبر من الدهون ودلوقتي صغرت، فده   كمان هيخلي شكل الدهون أكثر من ما هي عليه. وبما إن

 .”مرهرطين“هيخلي شكل ذراعيه أسوء كمان كأنهم 

 إذا ، كيف نحرق الدهون ؟ 

 

 سنحتاج أوالً إلى إتباع الخطوات المذكورة في المقالة السابقة ألنها نفس العملية. لذا ، انقر علي الرابط أدناه وإقرأه أوالً في حال

 :ذلكفاتك 
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 حساب عدد السعرات الحرارية لفقدان الوزن 

 .هل قرأته جيداً؟ هل لديك تقدير متطلبات السعرات الحرارية اليومية ؟ تمام ، تقدر تكمل 

عندما يتعلق األمر بفقدان الدهون ، يجب إتباع نهج أبطأ شوية. نفس المبادئ التوجيهية لمدي سرعة فقدان الوزن ال تزال تنطبق  

 .االفراد البدناء طن من الدهون بشكل سريع وسهل. ومع ذلك ، األمور تصبح أصعب كل ما خسيت أكثرهنا. سوف يفقد 

 .٪ أقل من متطلبات السعرات الحرارية اليومية 25-٪  15المعدل المثالي لفقدان الدهون = 

 ماذا يعني هذا ؟ 

 .%25-15بنسبة هذا يعني انه يجب عليك أن تتناول سعرات حرارية أقل من متطلباتك اليومية 

 :مثال 

 .سعر حراري عشان يفضل وزنك زي ما هو وال يزيد وال ينقص 2500متطلبات السعرات الحرارية اليومية بتاعتك 

 .% )عجز معتدل( 20لنفترض أنك هتعمل عجز بنسبة 

تطلباتك من  أقل من مسعر حراري  500 = 2500 * 0.2  <<<لذلك ، يمكنك إنشاء عجز السعرات الحرارية حيث يمكنك أكل 

 .السعرات الحرارية اليومية

 .لحرق الدهون وتقليل نسبة حرق العضالت سعر حراري في اليوم  2000 = 500-2500 يبقى أنت المفروض تأكل

أي عجز أكبر بالنسبة لك من المحتمل أن يسبب زيادة في إنهيار العضالت إلستخدامها كوقود. ونحن ال نريد ان نفقد العضالت  

 ،تمام؟

 رطل في األسبوع 2-1المعدل المثالي لفقدان الدهون عادة ما بين 

 .لذلك ، قم بإعداد العجز السعرات الحرارية وفقا لذلك

 

األفراد اللي معندهاش دهون كتيرة تحرقها وعندهم بضعة أرطال من الدهون لحرقها المفروض يمشوا أبطأ من كده   :مالحظة

أرطال من الدهون   10-5طر فقدان الكتلة العضلية. بالنسبة لألفراد الذين لديهم فقط شوية كمان لتعظيم حرق الدهون وتقليل خ 

اي شيء   .رطل في األسبوع  1-0.5 يحرقوها علشان يبقوا مشرحين، المعدل المثالي لحرق الدهون بالنسبة لهم هيكون حوالي

 .من كده ممكن يزود نسبة حرق العضل  أكثر

 

ة التي يجب ان تأكلها لحرق الدهون. بس لسه مخلصناش.عملية حرق الدهون مش بسيطة  وهذا يختتم عدد السعرات الحراري

 .أوي كده زي فقدان الوزن. هناك عدد قليل من العوامل التي تشارك في حرق نسبة دهون أكثر

 تحفيز العضالت 

 السعرات الحرارية وعالقتها ببناء العضل, حرق الدهون, والحفاظ علي وزنك:من كام مقال فاتوا، وبشكل أكثر تحديداً في

 .أوضحنا أنه من أجل الحفاظ علي الكتلة العضلية تحتاج إلى شيء لتحفيز عضالتك
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رفع األثقال. وذلك ألن رفع األثقال يوفر ال شيء سوف يحافظ علي الكتلة العضلية كويس مثل  .رفع األثقال  هذا شيء هو

الفرص لوضع عضالتك تحت ضغط قوي مما يقوم بإرسال إشارة قوية إلى الجسم للحفاظ علي هذه الكتلة. كأنه بيقوله في خطر 

 .هنا مينفعش نتخلص من األنسجة دي )العضالت(

 لماذا نحتاج لتحفيز عضالتنا ؟ 

 

 .فقط بشيء واحد; إبقائك على قيد الحياةكما ذكرنا سابقاً, الجسم البشري يهتم 

 

جسمك يعتقد أن هناك نقص في المواد الغذائية في البيئة المحيطة وبيخاف   ,خالل أوقات وجود عجز في السعرات الحرارية

لداخلة عليك أو على نفسه يعني من الجوع. ولذلك فإنه يبدأ بإستخدام الطاقة المخزنة سابقاً. الجسم ال يحب أن يضيع الطاقة ا

 .)الطعام( ، وخاصه خالل األوقات الصعبة مثل التعرض لعجز في السعرات الحرارية

جسمك يفضل تحطيم األنسجة العضلية إلستخدامها كطاقة ألن تحطيم األنسجة العضلية يستخدم طاقة أقل من تحويل األحماض  

 .الدهنية )الدهون( إلى طاقة

والزم يستفيد من الطاقة المخزنة وبيستهلك طاقة أقل في تحطيم األنسجة العضلية فإذا كان جسمك مش بيأخذ كفايته من الطاقة 

)يتطلب طاقة اقل( ،إيه اللي هيخليه يفضل يحرق دهون عشان يستخدمها كطاقة لما حرق الدهون بيتطلب مجهود/طاقة أكبر؟  

لحرارية )حرق الدهون( لما ممكن  بعبارة أخرى ، ليه جسمك هيختار إنه يصرف طاقة أكثر لتعويض النقص في السعرات ا

 يعوض هذا النقص بإستخدام طاقة أقل )األنسجة العضالت( ؟

 

 .وهذا صحيح أكثر عندما ال ترفع األوزان

عند عدم تعريض عضالتك لضغط خارجي قوي )رفع األثقال( يفترض جسمك أن العضالت الخاصة بك هي مجرد أنسجة  

لى الفاضي. بالتالي فإنه من المنطقي التخلص منها في وقت الخطر )نقص ملهاش الزمة واخدة مكان وبتستخدم طاقة ع

 .السعرات الحرارية(. جسمك يريد الحفاظ علي أكبر قدر ممكن من الطاقة

 

 .والعكس صحيح أيضاً 

إذا كنت تعرض عضالتك إلشارة قوية عن طريق رفع األثقال، جسمك جسمك هيحس إنك محتاج تلك العضالت لتكون قادرة 

 .تحمل هذا الوزن مرة أخرى في المستقبلعلى 

 .وهكذا, جسمك يشعر وكأنه من المنطقي الحفاظ علي تلك العضالت في حال كنت تمر بأوقات تحتاجها فيها مرة أخرى

 

 .يجب ان تكون االشاره قويه ومستمرة

 

 :المعادلة السريعة

 

 حفز العضالت )إشارة( + عجز معتدل في السعرات الحرارية = حرق دهون 

 

العامل الثاني األكثر أهمية في الحفاظ علي الكتلة العضلية هو كمية البروتين ووحدات الماكرو األخرى التي يجب أن تأكلها. 

 .بس ده مقال تاني لوحده في السلسلة

 

 ماذا اآلن؟ 
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ني. هذا يعتمد  اآلن ، يجب ان يكون لديك خطه لمدي ضخامة العجز الخاص بك عشان تخس كم معين من الوزن أو الدهون يع

علي نقطه البداية الخاصة بك ، والتفضيل الشخصي ، والصبر وما إذا كنت ترغب في حرق الدهون أو مش فارقة معاك دهون  

 .أو عضل أو ماء

 

 :كل شيء على ما يُرام حتى اآلن. يجب عليك اآلن االنتقال إلى المقالة التالية

 ما هو البروتين ؟ وما هي أهميته؟ 
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 مشكلة ثبات الوزن أثناء الدايت و الحل الفعال

المقال ده موجه باألخص ألولئك الذين أهدافهم إما فقدان الوزن, حرق الدهون، أو كليهما. بالنسبة للناس اللي أهدافهم الحفاظ  

وزنهم أو بناء العضالت ، ممكن يكملوا على المقاالت القادمة ألنهم مش محتاجين يقرأوا هذا المقال. تتناول هذه المقالة علي 

 .مشكلة كبيرة تواجه الناس أثناء الدايت وهي مشكلة توقف الوزن عن النزول. هنناقش أسباب المشكلة دي وحلولها 

 

مرة أخرى! المفروض اآلن يكون عندك خطة فعالة للوصول لهدفك. الخطة دي تم  أما الناس اللي في المقال الصح ، نرحب بكم 

وعملت عجز في السعرات الحرارية  ,تصميمها لما حضرتك قمت بحساب متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك

خالص أو حرق الدهون والحفاظ  الخاصة بك بناًء على المعدل اللي عايز تفقد بيه الوزن وما إذا كنت ترغب في فقدان الوزن و

 .علي الكتلة العضلية

 طيب ، ما هي المشاكل اللي بنواجهها أثناء فقدان الوزن؟ 

هذا  .أكيد الحظت إن وزنك مبقاش ينزل بنفس السرعة زي أول ما بدأت النظام الغذائي ,إذا كنت تتبع نظام غذائي بقالك فترة

غلب علي هذه المشكلة. لكن المشكلة بتبقى أكبر لما وزنك بيتوقف عن النزول أمر طبيعي تماماً. ولحسن الحظ ، هناك طرق للت

 !تماماً 

 

رطل في األسبوع. كالم جميل! وفجأة، الرقم على   2-1.5أسابيع بمعدل  5لنفترض أنك بتفقد وزن أو بتحرق دهون لمدة 

وتقرر اإلستمرار على نظامك الغذائي   الميزان بطل ينزل تماماً. حضرتك تفترض أنها تقلبات طبيعية في األسبوع األول

أسابيع وزنك ال يزال هو نفسه تماماً. ما الذي حدث ؟ حضرتك بتواجه مطب   3وبرنامج التدريبي لمدة أسبوعين إضافيين. بعد 

 .في رحلتك لفقدان الوزن

 لماذا وكيف يحدث إستقرار الوزن؟ 

 

طلباتك الجديدة من السعرات الحرارية أو غيرها من األسباب السبب في توقفك عن فقدان الوزن يمكن أن يكون بسبب اما مت

 .الفسيولوجية. بإختصار ، الموضوع كله فسيولوجي

جسم اإلنسان لديه العديد من آليات البقاء علي قيد الحياة الفطرية التي يستخدمها لمكافحة العجز في السعرات الحرارية )نقص  

ن تجويع نفسك حتى يبقيك على قيد الحياة و هذا شيء جيد أكيد. هناك العديد من  الطعام( اللي حضرتك ماشي عليها, وبيمنعك م

هذه اآلليات الدفاعية التي يستخدمها جسمك ولكن لن نتطرق إلى التفاصيل الدقيقة لكل آلية في هذا المقال ألنك ربما ال تهتم  

اآلليات الدفاعية، يمكنك ببساطة البحث عنها علي  وسوف يتطلب هذا الكثير من التفسير. إذا كنت تريد ان تتعلم أكثر عن تلك

 .جوجل. ولكن ، ال تقلق ، سوف نشرح لك طريقة التغلب على تلك اآلليات حتى تستطيع إكمال مسريتك نحو وزنك المرغوب

 أصبحت أبطأ(   -الميتابوليزم-إنخفاض في معدل األيض )سرعة الحرق   (#1

آستخداماً من قبل جسمك للحفاظ علي الطاقة بأكبر قدر ممكن. تذكر كيف قمت بحساب متطلبات هذه هي اآللية األولي واألكثر 

السعرات الحرارية اليومية إستناداً إلى بعض العوامل ؟ حسناً, عندما تستمر في حرمان جسمك من الطاقة التي يحتاجها لفتره 

عة الحرق( الخاص بك قليالً حتى يستطيع اإلحتفاظ  طويلة من الزمن, جسمك يحارب مرة أخرى عن طريق إبطاء األيض )سر

 بالمزيد من الطاقة. لسه الكالم مش واضح؟

 :طيب، مثال

 .سعر حراري في اليوم  2500تقدريك للسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك = 

 .سعر حراري بحيث تخسر رطل واحد في األسبوع  500قمت بإنشاء عجز في السعرات الحرارية بتقدير 
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 .رطل من الدهون في األسبوع 1سعر حراري يومياً إلنقاص  2000اآلن تأكل  أنت

 .سرعة الحرق تقل وتتوقف عن فقدان الدهون <<- حضرتك ماشي على هذا النظام الغذائي لبعض الوقت

 

مكن معرفة الرقم من السعرات الحراري في اليوم قد أصبح أقل من األول بعدد ما من السعرات الحرارية )ال ي متطلباتك الجديدة

 .سعر حراري في اليوم 2000بالضبط إال عن طريق التجربة والخطأ( = 

وبذلك، متطلباتك جسمك الجديدة من السعرات بقت هي نفسها السعرات اللي كنت بتأكلها حتى تفقد الوزن. يبقى ده رقمك الجديد  

 .على وزنكتحافظ عشان 

 

السعرات الحرارية = وزنك يفضل زي ما هو   2000الحرارية الخارجة = وهكذا, السعرات الحرارية الداخلة = السعرات 

 .وتبطل تفقد وزن

 

 .جسم اإلنسان ذكي جداً. ده بالضبط الذي يحدث عندما تتبع نظام غذائي لفترة ما و عملية األيض تبطئ

 كيف يقلل الجسم معدل األيض )سرعة الحرق(؟ 

التي ليست ضرورية إلبقائك حياً. في سيناريوهات أكثر تطرفاً ، الجسم  ببساطة يبدأ جسمك تكريس طاقة أقل لوظائف الجسم

يوقف تماماً بعض الوظائف الحيوية للحفاظ علي هذه الطاقة. بعض األمثلة علي تلك الوظائف الجسدية ، علي سبيل المثال ال  

 :الحصر

لى عملية غير ضرورية لبقائك حياً؟ إذا كنت في خطر الموت من الجوع ، لماذا سيضيع جسمك طاقة ع –الشهوة الجنسية ▪

بالتالي ، يخصص الجسم طاقة أقل للشهوة الجنسية. وهذا هو السبب في كثير من األحيان عندما يعاني شخص ما من  

 .ضعف الشهوة الجنسية أثناء فقدان الوزن. وهذا ينطبق بشكل خاص علي األفراد األصغر حجماً اللي عندهم دهون أقل

سيفضل   .الخ …DHT ,دالً من إضاعة الطاقة علي تصنيع المزيد من التستوستيرون, اإلستروجينب -إنتاج الهرمونات  ▪

جسمك حفظ هذه الطاقة إلستخدامها في وقت الحق. ولهذا السبب يعاني فاقدي الوزن من المستويات الُمثلَي للهرمونات. 

ا تخس أكثر وتتبع نظام غذائي لفترة أطول، كل وهذا ينطبق أكثر علي األفراد األصغر حجماً اللي عندهم دهون أقل. كل م

ما الهرمونات الخاصة بك هتفقد توازنها. بس ده ال ينطبق على جميع الحاالت. الموضوع فيه تفاصيل أكثر من هذا. هذا  

 .ليس الوقت األمثل للتزاوج ، جسمك بيفتكر كده 

بطاقة أقل وتعب أكثر كل ما نزل وزنها أكثر و باألخص الناس اللي ماشية على دايت دائماً بتبدأ تحس  –مستويات الطاقة ▪

 .الدهون. كلما طالت مدة الحمية ، كلما زاد شعورهم بالتعب. هذه طريقه جسمك للمحافظة علي الطاقة ال تقلق

 حسناً ، يبدو أن جسمي أبطأ عملية الحرق لينقذني. ما الذي أفعله اآلن ؟ 

 

 : هناك طريقتان إلصالح هذه المشكلة 

 .ل السعرات الحرارية الخاصة بك أكثر )تأكل أقل(تقلي .1

 .زيادة كميه السعرات الحرارية مؤقتاً )تأكل أكثر شوية لفترة وجيزة( .2

إذا كنت ترغب في مواصلة فقدان الوزن وعدم إضاعة أي وقت ، ببساطة قم بتقليل السعرات الحرارية الخاصة بك بحوالي 

 .يجة الخاصة بك. وزنك هيبدأ ينزل مرة أخرىسعر حراري زيادة عن األول وتتبع النت 250

 

هذا ليس دائماً مثالياً ألن جسمك سوف يقلل مرة أخرى معدل األيض الخاص بك حتى يحتفظ بالمزيد من الطاقة. وهذا   :مالحظة

جنسية… يمكن ان يسبب مشاكل أكثر مثل: مستويات الهرمونات تصبح سيئة, وظيفة الغدة الدرقية تقل بكثير, ضعف الرغبة ال 

 .األضرار األيضية المؤقتةوغذائي  مالخ. لو عايز تعرف أكثر عن هذه المشاكل، إبحث عن أضرار إتباع نظا 
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 .(metabolic damage) ال يوجد شيء إسمه ضرر أيضي دائم :مالحظة أخرى

 .أو ، يمكنك ان تأخذ الطريق الثاني: زيادة السعرات الحرارية الخاصة بك بصورة مؤقتة

 

 نتظر. ألن يكون ذلك عكسياً ويجعلني أكتسب وزن بدالً من فقدانه؟لكن ، إ“

 

سوف يكون تافه وقد يؤدي في الواقع إلى زيادة في الكتلة العضلية بكم صغير   -إن حدث-ربما ، ولكن الوزن الذي قد تكتسبه  

 .)مقال آخر(

 :ستعيد سرعة معدل الحرقولكن هنا هو كيف يجب زيادة السعرات الحرارية الخاصة بك بصورة مؤقتة حتى ن

أسبوع أو إثنين حتى تضع نفسك   1سعر حراري لمدة  500-250ببساطة إبدأ بزيادة السعرات الحرارية الخاصة بك بحوالي 

في فائض من السعرات الحرارية. وهذا سوف يخدع جسمك إلى االعتقاد بانك بدأت أخيراً بالحصول علي المزيد من الطعام 

ونتيجة لذلك ، سوف يزيد معدل األيض الخاص بك مرة أخرى ، وسوف تشعر أفضل بكثير من األول ألن جسمك  مرة أخرى. 

 .سيبدأ بإعطاء الطاقة مرة أخرى ألصحابها الشرعيين )أعضاء الجسد(. ستجد أنك تشعر أفضل ومستوى أدائك أصبح أفضل

 !، يمكنك ببساطة خلق عجز السعرات الحرارية مره أخرى بعد هذه المدة المؤقتة منالوجود في فائض من السعرات الحرارية

سعر حراري وتتبع التقدم الخاص بك. الميزان أكيد هيبدأ  500-250لذلك ، يمكنك تقليل السعرات الحرارية مره أخرى بعدد 

 .يقل مرة أخرى

وهناك طريقة  .(refeed) التغذية انا شخصياً أفضل هذه الطريقة ألنها أكثر صحة وأكثر تحفظاً. هذا يعرف أيضا باسم إعادة

أيام في األسبوع   6-5أخرى إلعادة التغذية يمكن دمجها في النظام الغذائي. الطريقة دي ببساطة كل سعرات حرارية قليلة لمدة 

مفتوحة.  كأنه وجبة  .يوما( بس بعقل برضه 2-1ومن ثم تناول فائض من السعرات الحرارية للفترة المتبقية من األسبوع )

يمكنك القيام بذلك كل أسبوع إذا كنت ترغب في ذلك. وهذا سوف يمنع جسمك من إبطاء معدل األيض )علي األقل ليس بنفس 

السعرات الحرارية اليومية(. ده هيخليك تشعر أفضل وأقوي ونفسيتك    السرعة اللي هيعملها جسمك لو فضلت في عجزمن

 .تالي سوف تكون أكثر إلتزاماً بنظامك الغذائي وبرنامج التدريبيأفضل علشان هتأكل حاجات نفسك فيها. بال

 

يجب أن نضع في إعتبارنا أنه بما أنك وزنك بقي أقل من األول ،يبقى متطلبات جسمك من السعرات الحراية على   :نقطة هامة 

 .أكيد هتكون أقل من األول الوزن الجديد 

  180رطل، واآلن تزن  20رحلة فقدان الوزن الخاص بك ، ثم فقدت  رطل في بداية 200علي سبيل المثال ، إذا كنت تزن 

رطل! بالتالي ، السعرات الحرارية للحفاظ على وزنك الجديد هتكون أقل. وبالتالي ، هناك حاجة إلى عدد أقل من السعرات 

 .الحرارية من قبل الجسم للحفاظ علي هذا الوزن

 الجريلين و اللبتين  -2

ولكن ، كيف تؤثر  . مؤشر الشبع وعالقته بالنظام الغذائيريلين وهرمون اللبتين ومهمتهم في مقال شرحت بإيجاز هرمون الج 

 هذه الهرمونات الهامة علي معدل األيض وفقدان الوزن؟ 

 اللبتين 
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هنية( هرمون اللبتين معروف أيضاً بإسم هرمون الشبع. يتم إنتاج غالبية الليبتين من قبل الخاليا الدهنية البيضاء )الخاليا الد

وتعتبر طريقة الجسم ليبعث إشارة للمخ أنك شبعان حتى يستطيع مخك تحديد مستويات الطاقة لكل عضو و إستكمال وظائف 

 .الجسد على أفضل حال

علي سبيل المثال ، إذا كنت تتضور جوعاً ، مستويات الليبتين الخاص بك ستكون أقل من المفروض ويستشعر المخ ذلك  

كم الطاقة المطلوب كما يجب عليك. بالتالي ، فإنه من المنطقي لجسمك ان ال يضيع الطاقة المخزنة علي ويعرف أنك لم تتناول 

البقاء علي قيد   وظائف تتطلب طاقة كثيرة مثل وفرة من الهرمونات أو الشهوة الجنسية… الخ. الهدف الرئيسي اآلن هو

قف عن تناول الطعام ألنك استوفيت الكم المطلوب من الطاقة )كم  هكذا, اللبتين يقول للمخ أنك شبعان ويجب عليك التو !الحياة

 .وفير(

مستوى اللبتين في الجسم محدود بكمية الدهون في الجسم. فكلما زادت الدهون )الطاقة( عندك ، كلما زاد مستوى اللبتين في 

علي قيد الحياة. ومع ذلك ، إنتاج الكثير من الجسم لنقطة معينة طبعاً. هذا يخبر المخ أن لديك كم وفير جداً من الطاقة إلبقائك 

الليبتين يمكن أن يسبب مشكلة ألنه جسمك هيبدأ ميحسش بيه كويس. أو بعبارة أخرى ، يمكن يصبح عندك ما يعرف بمقاومة  

 !اللبتين

لل في إشارات الشبع  مقاومة اللبتين بتعمل خلل في اإلشارة المبعوثة للمخ. لذلك الناس اللى عندها سمنة مفرطة بيبقى عندها خ 

 .والجوع ألن فيه مقاومة لبتين. فالمخ مش عارف إنت فعالً شبعان وال جعان بالضبط

اللبتين بعدها بيحاول يرتبط بالمستقبالت الخاصة به في  .مقاومة اللبتين بتحدث بسبب إفراز الكثير من اللبتين في الخاليا الدهنية

تتجاهله ألنه عمال يخبط على الباب   اللبتين أبواب المستقبالت ، المستقبالت ببتعلمالجسم. بس اللي بيحصل إن عندما يطرق 

 .كل شوية. ولذلك المستقبالت ال تعلم إذا كان اإلشارة صحيحة أم ال ألن عندها لبتين كتير أصالً 

 .تاج أكل زيادةهذا يمكن ان يجعل شخص ما يشعر بالجوع لكن في الحقيقة هو مش جعان. أو بمعنى أصح، جسمه مش مح 

بالبلدي كده، األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم الكثير من الطاقة المخزنة ولن يموتوا من نقص الطعام في اي وقت  

قريب. ولكن بسبب مقاومة جسمهم لهرمون اللبتين, ان فغالباً بينغمسوا في وجبات ضخمة بما إن إشارات الجسم الخاصة بالشبع  

جة عن التوازن. لحسن الحظ ، حساسية الليبتين يمكن أن تستعاد بشكل طبيعي. هذا يحدث عن طريق اتباع نظام  والجوع خار 

غذائي سليم ، وتعلم ما هو شعور “الجوع” حقاً ، والحفاظ على مستوي جيد من الدهون في الجسم )متبقاش كثيرة أو قليلة أوي(  

 .جبات السريعةوتعلم كيفية تناول الطعام الحقيقي بدال من الو

الخاص بك وبيأثر على   -سرعة الحرق-باإلضافة إلى تثبيط الجوع واإلحساس بالشبع ، اللبتين كمان له تأثير علي معدل األيض 

سرعة الغدة الدرقية. إذا كانت مستويات الليبتين الخاصة بك دون األمثل ، سيكون معدل األيض الخاص بك دون األمثل. لذا ،  

 .وي الحرق نزل الضعفينيمكنك هتالقي مست 

 

ألن جسمها عارف معنى الشبع والجوع الحقيقيين وعادةً مبيأكلوش كثير. بمعنى آخر،  .وده من األسباب إن الناس الرفيعة رفيعة

 .ولكنهم أكثر حساسية لهرمون اللبتين -مش كثير أوي-األفراد الرفيعة سرعة حرقهم أكثر شوية 

 ن لدينا ؟ كيف يمكننا إستعادة حساسية اللبتي

متحاولش تخس بسرعة كبيرة جداً! فقدان الكثير من الوزن بسرعة كبيرة جداً سيسبب خلل في توازن هرمون اللبتين ولن  •

تمكث مدة طويلة حتى يبطئ جسمك معدل األيض الخاص بك ويجبرك علي الشعور بالجوع أكثر من المعتاد. مما سيسبب  

وهذا واحد من األسباب الرئيسية التي تجعلنا نوصي بعدم السعي لمجرد إنقاص  .نتيجة عكسية لفقدان الوزن/الدهون

الناس اللي عندها كم وفير من الدهون هيأخذوا وقت أطول عشان اللبتين  . “الوزن” وعدم إتباع نظام غذائي سريع جدا

 .ج عن التوازن بفرق ملحوظ. إذا كنت أصغر حجماً ، توخي الحذر و إتبع نظام غذائي معتدليخر
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ركز على تقليل كم الدهون في جسمك. واحد من األسباب الرئيسية التي يجب ان تهدف إلى حرق الدهون فقط بدالً من   •

أكثر ،كلما كان معدل األيض الخاص بك فقدان الوزن والحفاظ علي الكتلة العضلية هو أن كل ما كان عندك كتلة عضلية 

أسرع! لذا ، ينتهي بك األمر بحرق الدهون بشكل أسرع أيضاً ، و نسبة أقل من الدهون مما ستنتج كم مثالي من اللبتين. 

 .وهكذا ، مستقبالت اللبتين هتكون نفسها في اللبتين ألنه مش قاعد يخبط على الفاضي والمليان

الدهون, ال تتردد في زيادة كمية السعرات الحرارية الخاصة بك شوية كل فترة. فلو مثالً انت  أثناء رحلتك لفقدان الوزن/ •

الماضية أو نحو ذلك, ربما يجب عليك ان  8سعر حراري لألسابيع   1000ماشي على عجز في السعرات الحرارية بمعدل 

راري فوق متطلبات السعرات الحرارية سعر ح  250أيام. لما نقول أكثر شوية يعني شئ مثل  4-3تأكل أكثر شوية لـ 

سعر حراري بالذات؟ ألنه بحلول ذلك الوقت، معدل األيض الخاص بك سيكون قد تباطأ قليالً علي اي   250اليومية. لماذا 

حال ، وسعرات جسمك الجديدة إنخفضت قليال ً)ال يمكننا ان كام بالضبط(. أنت كمان وزنك أقل اآلن ، لذلك انخفضت 

سعر حراري سيكون في    250حرارية للحفاظ على وزنك. ولذلك فإن فائض من السعرات الحرارية بمعدل السعرات ال

 .سعر حراري 500-350الواقع أقرب إلى 

 

هذا الفائض من السعرات الحرارية الذي ستقوم بتناوله لبضعة أيام سيجعلك تشعر أفضل ويخيل لجسمك للجسم انه أخيرا  •

لذلك سيبدأ الجسم في إعادة العمل بشكل طبيعي مرة أخرى, إنتاج   .ة مرة أخرىسيحصل على كم كافي من الطاق

الهرمونات بشكل مثالي, تحسين حساسية اللبتين… الخ. سيقدر جسمك أيضا تلك السعرات الحرارية اإلضافية ويوظفها  

 .بشكل جيد

 

في    (refeed) دمج إعادة التغذيةطريقه أخرى للحفاظ على حساسية اللبتين وغيرها من الوظائف الهرمونية يتضمن  •

 .الدايت الخاص بك. لقد شرحت بالفعل إعادة التغذية أعاله

التقليل من األطعمة التي ال قيمة لها كالطعام المعالج والمصنع قدر اإلمكان والتركيز علي تناول األطعمة ذات الجودة  •

بيفعل مراكز المكافأة في المخ. وهذا من ثم يعطل إشارات الجوع  الحقيقية. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن األكل السريع 

أن مما يشير إلى . ، يمكن ان يسبب الطعام السريع إحساساً زائفاً بالجوع والشبع في أجزاء أخرى من الدماغ. باللغة البسيط

 .أنواع الطعام هذه ال تفعل اللبتين بشكل صحيح. الطعام الحقيقي ليس له هذا التأثير

ومن الجدير بالذكر أيضاً انه عندما تقوم بتحسين مستويات اللبتين وحساسيتك له ، ستتحسن حالتك المزاجية والعاطفية وكذلك 

 .بشكل أفضل وحرق دهون وبناء عضالت أسرعجودة النوم الخاصة بك. مما يؤدي بعد ذلك إلى إتباع نظام غذائي 

 

ويرتبط اللبتين أيضاً بمستوى اإللتهاب المركزي في الجسم. األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة تكون مستويات اإللتهاب 

صول على أكثر شوية. ولكننا نفضل الح  3-المركزي في الجسم أعلى. بالتالي ، تكون فكرة كويسة إن الناس دي تأخذ اوميغا 

 .من السمك الدهني كالسلمون والماكريل والسردين بدالً من حبوب زيت السمك  3-األوميجا 

 

 اللبتين خلص. تعالوا نتكلم عن الجريلين 

 الجريلين 

 .الجريلين وظيفته عكس اللبتين بالضبط

قلنا ان اللبتين هو هرمون الشبع وانه يمنع الجوع عن طريق إرسال إشارة إلى المخ لما تكون شبعان. الجريلين هو المسؤول  

عن السيطرة علي مستوى الشهية. الجريلين هو ما يبدأ الجوع. وهذا ما يقول للمخ أن الجسم محتاج يبدأ يأكل. الجريلين عبارة 

دة. بالتالي ، فإنه يرتفع قبل األكل ويقل بعد تناول الطعام. بما أن اللبتين والجريلين وظائفهم عن هرمون ببتيد بيتعمل في المع

مضادين لبعض, األفراد اللي بيعانوا من مستويات دون األمثل أو مقاومة اللبتين بيعانوا أيضاً من خلل في مستويات الجريلين .  
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الذين يعانوا من مقاومة اللبتين يعانون من إشارات غير مضبطوة بين العديد كما ذكرت أعاله في شرح اللبتين ، األفراد البدناء 

 .من الهرمونات والمخ ، مما يؤدي إلى فقدان المخ القدرة علي الشعور بالجوع والشبع بشكل صحيح

يوم. عندما يكون  وهكذا ، فان هؤالء االفراد يشعرون بالجوع عن طريق الخطأ حتى لو بيأكلوا كويس أو بيأكلوا كم كافي في ال

مستوى الجريلين دون األمثل سيحفز ذلك شهية هؤالء األفراد مما سيجعلهم يأكلوا أكثر مما ينبغى. وبما ان المخ قدرته على 

الشعور بالشبع بشكل صحيح قلت ، وذلك بفضل مقاومه اللبتين ، هينتهي المطاف أن الناس دي تأكل أكثر من متطلبات جسمها  

 .ية. أكيد الكالم ده بيأثر على مدى تقدم الشخص عن الشروع في فقدان الوزنمن السعرات الحرار

 كيف نعيد المستويات المفضلة من الجريلين؟ 

 

 :باإلضافة إلى اتباع نفس الخطوات المسرودة إلستعادة مستويات اللبتين الفضلة، قم بما يلي

سعر حراري,    1500ثال, بدالً من تناول وجبة فيها بدالً من تناول وجبة واحدة ضخمة ، كل وجبات أصغر. علي سبيل الم •

سعرات حراري وتوزيعها بالتساوي علي مدار اليوم. سوف   370-750وجبات ذات  4-2قم بتقسيم هذه السعرات على 

 .”يعزز هذا مستويات الشبع وسوف تساعد الجسم والمخ على إستعادة “إعدادات المصنع

 .كفاية ، تناول الطعام الصحي. اعتقد انك يجب ان تعرف لماذا اآلنال أستطيع ان اشدد علي هذا بما فيه ال •

 .لتعزيز الشبع الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحراريةاشرب الكثير من  •

 .لتعزيز الشبع وتحسين الجهاز الهضمي األلياف الغذائيةتناول الكثير من  •

 ما التالي ؟ 

 

ف تحدث عوائق فقدان الوزن وليه بيتوقف الوزن عن النزول. ودلوقتي حتى اآلن ، يجب ان تكون قادراً علي فهم لماذا وكي

 .تعرف تعمل إيه لو مريت بمشكلة زي كدة. فقط اتبع اإلرشادات المذكورة أعاله ، وسيستمر تقدمك بصورة طبيعية

 

ي حيث أن إشارات  في بداية رحلتك لفقدان الوزن/الدهون ، ستشعر بالجوع في كثير من األحيان ، وهذا أمر طبيع :ملحوظة

الشبع والجوع في الجسم حصلها إختالل بسيط. الخبر السار هو انه بعد فتره من تناول الطعام بشكل صحيح ، سوف تستعيد  

 .الهرمونات الخاصة بك وظائفها بشكل طبيعي. ابق قوياً وإستمر. بعد فترة من الوقت ، سيتعلم جسمك متى يأكل ومتى يتوقف

 

دفها فقدان الوزن أو حرق الدهون فقط ، ال تترددوا في القفز إلى مقال البروتين ، والمكمالت الغذائية أو أي  بالنسبة للناس اللي ه

فصل آخر. إذا كنت ترغب في تعلم كيفيه تناول الطعام لنمو العضالت األمثل أو بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت,  

 .”صل “السعرات الحراريةتحقق من المقاالت القليلة القادمة في هذا الف
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 حساب السعرات الحرارية لبناء العضالت 

عايز تبني عضالت ، مش كده؟ أو يمكن عايز تزود وزنك شوية ألنك نحيف )وزن مكون من دهون وعضل وماء( أو تريد  

السبب في الجمع بين بناء تحسين صحتك والوقاية من بعض المشاكل الطبية.إذا كان هذا هدفك ، فأنت في المكان الصحيح! 

العضالت وزيادة الوزن في مقالة واحدة على عكس مقال فقدان الوزن ومقال حرق الدهون هو أن اآلليات المستخدمة لبناء  

 .العضالت هي نفس اآلليات المستخدمة في إكتساب الوزن

 

 :مالحظات هامة

، المفروض تزود وزنك في شكل عضالت وليس  نحن ال ننصح بزيادة الوزن بطريقة طائشة. من الناحية المثالية  •

ولكن إكتساب الوزن يعتبر هدف جيد في حالة النحافة الشديدة أو بغرض الوقاية من مشكلة صحية أو التعافي  .دهون

من مرض أو إصابة. لكن حتى في هذه الحاالت، ال تتعمد زيادة وزنك بكثرة شديدة ألنك ستكتسب الكثير من الدهون  

 .مظهرك وصحتك مما سيؤثر على

إذا ركزت على بناء العضالت سيصبح شكلك أفضل, ستحسن صحتك, وستزيد معدل األيض الخاص بك وتحسن   •

 .أدائك الرياضي

إذا كنت تريد إكتساب الوزن فقط ، فإعلم أن أغلبية هذا الوزن سيكون في صورة دهون وماء وبعض األنسجة   •

 .العضلية

 :البداية ، سنفترض انك تعرف ما يليإذا كنت قد قرأت هذه السلسلة من 

 . تناول فائض من السعرات الحراريةإذا كنت ترغب في بناء العضالت أو إكتساب الوزن ستحتاج إلى  •

فائض السعرات الحرارية هو عندما تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق في اليوم الواحد. سيقوم جسمك بعد ذلك   •

اب العضالت أو الوزن من ال شيء. بالتالي ، بتخزين تلك الطاقة اإلضافية في شكل دهون أو عضالت. ال يمكنك إكتس

تحتاج إلى مواد البناء )المواد الغذائية و الفيتامينات و المعادن… وما إلى ذلك( والطاقة وكالهما سيأتي من السعرات  

 .الحرارية الزيادة

ني عضالت أو  اكتساب العضالت أو اكتساب الوزن هو عملية تتطلب الطاقة. وهكذا ، في حين ان جسمك يمكن ان يب •

يخزن دهون حتى في عجز من السعرات الحرارية ، فإن هذا المعدل يكون أبطأ بكثير بالمقارنة مع كونك في فائض 

 .من السعرات الحرارية

 . يجب ان تعرف ما هي متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك •

السعرات الحرارية تحتاج لزيادة الوزن أو بناء حسناً ، أنت تعرف متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك. لكن كم من 

  .العضالت في أسرع وقت ممكن؟ أوالً ، دعونا نناقش زيادة الوزن ألنه موضوع أسهل

 إكتساب الوزن بسرعة 

 .يجب أن نضع في إعتبارنا أن اكتساب الوزن )الدهون تكون غالبية الوزن( ليست طريقة مثالية لزيادة وزنك أو ما نوصي به

 :ذا كان هدفك هو المزيد من الوزن ، فهذا ما تريد القيام بهولكن إ

 .زيادة وزنك بسرعة •

 .ال تريد إكتساب وزن مفرط! مثالً عندك كم معين من الوزن الذي تريد إكتسابه •

 .زيادة وزنك بطريقة أمنة •

  .القيام بذلك بطريقه سهلة ومريحة •
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السعرات الحرارية، لدينا أيضاً أنواع من فائض السعرات الحرارية ويمكن  تماماً كما لدينا أنواع/احجام من نقص )عجز( 

لتحقيق الهدف من زيادة الوزن بسرعة ، نوصي  .تصنيفهم كاآلتي: فائض صغير ، متوسط ، كبير. كل حجم له مزاياه وعيوبه

 .بفائض معتدل من السعرات الحرارية بالبدأ 

 

من السعرات الحرارية في البداية.  معتدلفنحن ما زلنا نوصي بإستخدام فائض حتى لو كنت تعاني من نقص شديد في الوزن ، 

 .فائض كبير من السعرات الحرارية إستخدام  .إذا كنت تشعر كأتك بحاجة شديدة إلى زيادة الوزن بشكل أسرع ، يمكنك دائماً 

 :طيب ليه فائض معتدل؟ هذه هي األسباب

غاضى إكتساب الكثير من الوزن عن طريق الخطأ. وهذا سوف يمنع  بالتالي ، ستت .معتدلةسيزيد وزنك بسرعة  •

 .الشعور وكأنك بحاجة إلى إنقاص وزنك في وقت الحق. فالنتيجة لن تكون إكتساب الوزن ثم فقدانه وهكذا

حتى لو كنت تعاني من النحافة الشديدة، ما زلت ستكتسب الوزن كما تريد. وهكذا, معدالت الصحة الخاصة بك  •

  .ع إستمرار زيادة وزنك )لحٍد ما(ستتحسن م

 .ستكون قادر على التحكم في سرعة إكتساب الوزن وتعديل السرعة إذا أردت •

من السعرات الحرارية. وهذا سوف يشجعك علي صغير سيزيد وزنك بمعدل أسرع بالمقارنة إذا إستخدمت فائض  •

 .اإلستمرار حتى تصل إلى هدفك

ية كبير جداً وبدأت في تناول الطعام أكثر من الالزم ، قد تختل بعض وظائف  إذا كنت تستخدم فائض السعرات الحرار •

جسمك قليالً مما سيسبب نتائج عكسية. علي سبيل المثال ، من الممكن أن تتسبب لنفسك في مقامة لألنسولين بسبب  

الجهاز الهضمي, سرعة  .مستويات اللبتين و الجريلين الخاص بك ستتأثر أيضاً  .تناول الكثير من الكربوهيدرات

 .يل الغذائي قد يتأثروا بشكل سلبي أيضاً الحرق والتمث

ومن المحتمل أن يؤدي إحرازك لتقدم مستمر إلى تشجيعك علي البدء في ممارسة رفع األثقال والتدرب. إذا كنت ال   •

 :تزال غير مهتم برفع األثقال ، فأفعل لنفسك معروفاً وأقرأ هذا المقال

 فوائد رفع األثقال 

  

 إذن، كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها لزيادة الوزن بسرعة ؟ 

 

 .٪ فوق متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية  25فائض السعرات الحرارية المثالي إلكتساب الوزن بسرعة = 

 

 هذا ينطبق علي كل من الرجال والنساء. ولكن ، ماذا يعني هذا؟ و

 

 .٪ 25هذا يعني أنك تحتاج إلى تناول الطعام أكثر من متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية بنسبه 

 :مثال

 .في اليوم  سعر حراري 2500 = متطلبات سامي من السعرات الحرارية اليومية

 .٪ 25بنسبة اول فائق من السعرات سامي يريد إكتساب الوزن فقرر تن 

 !سعر حراري في اليوم  3125 = 625 + 2500 = (2500 * 0.25) + 2500 :إذن سيتناول سامي

 

 .الموضوع غير معقد
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)السعرات الحرارية( في اليوم الواحد ، يجب عليك  kcals 3000لذلك ، إذا كانت متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية هي 

 .سعر حراري في اليوم الواحد 3750=  750 + 3000تناول 

 ما هو معدل إكتساب الوزن الذي يناسبني؟ 

 

 .أرطال في األسبوع  5-4رطل أو أكثر يجب أن يهدفوا إلى إكتساب   40األفراد الراغبين في إكتساب 

 

المعدل. وهذا سيكون له تأثير االفراد الذين يعانون من النحافة الشديدة سيشعروا بإحساس أفضل أثناء اكتساب الوزن بهذا 

إيجابي علي صحتهم وسيسمح لهم للتالعب في األمور إذا غيروا رأيهم وقرروا إكتساب الوزن بسرعة أبطأ. ضع في اعتبارك  

أنك لن تستمر في إكتساب الوزن بنفس المعدل بسبب تأقلم سرعة الحرق )الميتابوليزم( الخاصة بك وتأقلم حساسية 

بطأ العملية بعد فترة من الوقت. وبما أنك ال تمارس أي نوع من أنواع األنشطة البدنية )ويفضل رفع األنسولين… الخ. ست

أرطال ستكون في شكل دهون باإلضافة إلى بعض المياه والقليل جداً من األنسجة العضلية.   5-4٪ من تلك  90األثقال( ، 

في نهاية هذه المقالة. وستحتاج إلى تناول سعرات حرارية  سيتوقف جسمك عن إكتساب الوزن في مرحلٍة ما ولكن سنناقش هذا

 !أكثر

 

 .أرطال في األسبوع 3- 2رطل يجب أن يهدفوا إلى إكتساب  40-20األفراد الراغبين في إكتساب 

 

أرطال في األسبوع سيسمح لهؤالء األفراد لوضع الكثير من الوزن في الوقت المناسب دون تخطي هدفهم   3-2إكتساب 

 .سيكون هذا المعدل أيضاً مستداماً ولن يؤثر علي وظائف الجسم بشدة ، أو علي األقل في البداية .النهائي

 

 .رطل في األسبوع 2-1رطل يجب أن يهدفوا إلى إكتساب  20-10األفراد الراغبين في إكتساب 

 

ب صحية أو دور تمثيل أو أياً كان هؤالء األفراد ال يعانوا من النحافة ، ولكن يريدوا فقط إكتساب القليل من الوزن ألسبا 

الغرض. بالتالي ، فإن هذا النهج البطئ سيكون أكثر مثالية. إذا كنت ترغب في إكتساب الوزن أسرع من هذا المعدل ، على 

 .رطل(. فكن حذراً. لذا ، ال ينصح بإتباع نهج أسرع في هذا الحال 20-10األرجح أنك ستتخطي هدفك النهائي )

 

 .أنك وأنت تحرز تقدماً ، سوف تنتقل من فئة إلى أخرى من المذكورين أعالهمن الممكن جدا 

رطل ، سيقرر إكتساب الوزن بمعدل سريع. بعد مرور بضعة   40علي سبيل المثال ، إذا كان شخص نحيف لديه هدف إكتساب 

رطل في  3-2أ بحيث يكتسب . في هذه الحال، ننصح بإتخاذ نهج أبط 40رطل من ال  20أسابيع تمكن هذا الشخص من إكتساب 

أرطال إضافية. في هذه الحال، سيقرر هذا  10. ثم يتابع هذا الشخص إكتساب الوزن ويقوم بإكتساب 5-4األسبوع فقط بدالً من 

رطل حتى ال يتخطى الكم المرغوب فيه من الوزن ويعطي فرصة لجسمه   2-1الشخص إتخاذ نهج أبطأ إلكتساب الوزن بمعدل 

 .ه أخرى والتكيف مع الوزن الجديدلتحسين نفسه مر

 ؟ كيف أكتسب كم معين من الوزن 

شرحنا إزاي تحسب   حساب السعرات الحرارية إلنقاص الوزنو أيضاً مقال في الدليل الشامل لعد السعرات الحرارية بدقة 

الوزن اللي عايز تفقده بالضبط. تأكد من قرائة هذه المقاالت أو على األقل واحد منهم ألن إكتساب عدد معين من الوزن بيعمل  

 .بطريقة عكسية. هل مازلت مشوشاً؟ دعني اوضح األمر

 

 السعرات الحرارية  3500احد من وزن الجسم = تذكر ان رطل و 
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 ماذا يعني هذا ؟ 

 

  في األسبوعسعر حراري أكثر من ما تحرق  3500من الوزن، يجب عليك أن تتناول  رطل واحد إكتساب إذا كنت ترغب في

  .(فائض السعرات)

 :مثال

 

يريد زيادة وزنه بمعدل رطل كل أسبوع. سيحتاج  أرطال خالل األسابيع الخمسة المقبلة ، مما يعني انه 5كمال يريد ان يكتسب 

 :كمال إلى اتخاذ هذه التدابير

 .سعر حراري 1500حساب متطلباته من السعرات الحرارية. دعونا نفترض أن متطلباته من السعرات الحرارية هي  •

السعرات الحرارية في  3500كمال سيصنع فائض في السعرات الحرارية التي من شانها ان تضيف ما يصل إلى  •

 .نهاية كل أسبوع

 .سعر حراري كل يوم 2500وهكذا ، فان كمال يتناول إجمالي  •

*   500سعر حراري أكثر من ما يحرق في اليوم )فائض(. لذلك مجموع هذا الفائض كل أسبوع =  500كمال يتناول  •

 .سعرات حراري في نهاية كل أسبوع 3500 = 7

 .رطل واحد من وزن الجسم بحلول نهاية األسبوعخمن ماذا سيحدث؟ كمال سيكتسب  •

 .في األسبوع بدالً من واحدأرطال  3كمال غير رأيه وعايز يزيد بمعدل 

 

في نهاية كل أسبوع سيكون جسم كمال   .سعر حراري في اليوم 1500إذن فكمال يجب أن يصنع فائض سعرات حرارية يعادل 

 :قد خزن اآلتي

 .سعر حراري 10,500 = 7 * 1500

 

 .أرطال/األسبوع 3=  10500/3500سعر حراري.  3500بالنظر إلى ان رطل واحد = 

 ما التالي ؟ 

 

قررت انك تريد زيادة وزنك. لذلك قمت بتحديد فائض السعرات الحرارية الخاصة بك علي أساس معدل إكتساب الوزن 

 .المفضل لديك

 

 كيف سنفعل ذلك؟  .المحسوبواآلن ، نريد ان نضمن اننا سنكتسب الوزن بالمعدل 

 

تماماً مثل الحال في فقدان الوزن ، تحتاج فقط لبدء رحلتك. تبدأ بوزن نفسك ألن ذلك سيكون نقطة البداية ثم تبدأ بتناول فائض 

من السعرات الحرارية. بعد ذلك ، إبدأ بوزن نفسك كل أسبوع لبضعة أسابيع وتتبع كم الوزن الذي ستكتسبه و سرعة معدل  

 .بك للوزنإكتسا 

 :سيحدث أحد هذه السيناريوهات

 سيزداد وزنك بالمعدل الصحيح المحسوب 
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سعر حراري في   500لذلك حسبت فائض السعرات الحرارية بما يعادل  .رطل واحد في األسبوعلنفترض أنك اخترت إكتساب 

حد(. في هذه الحالة ، يمكنك  رطل وا)سعر حراري  3500ما يصل إلى  اليوم بحيث يكون مجموع الفائض في نهاية األسبوع 

تتبع مدى تقدمك كل أسبوع بحيث يزيد وزنك بمعدل رطل واحد كل أسبوع. تهانينا! ال تحتاج إلى تغيير اي شيء. فقط إلزم 

 .نظامك الغذئي بهذا المعدل حتى ينخفض معدل زيادة الوزن الخاص بك إلى حد كبير

 

 سيزداد وزنك بمعدل أسرع مما تريد 

في األسبوع بدالً من رطل واحد. لذلك ، حسبت فائض السعرات الحرارية  كيلو(  1رطلين )نك تريد إكتساب دعونا نفترض ا

سعر حراري أكثر من إحتياجاتك من السعرات الحرارية. و بحلول نهاية األسبوع سيكون زاد وزن  1000وقدرته بحوالي 

م )رطلين(. ولكن أثناء تتبعك لتقدمك الحظت أن  الجسسعر حراري أكثر من احتياجات  7000=  7*  1000بمعدل جسمك 

 .2 أرطال بدالً من 3وزنك زاد 

سعر حراري  1000ماذا حدث؟ هذا يعني انك بالغت في حساب احتياجاتك من السعرات الحرارية وما كنت تفترض أنه فائض 

 .2أرطال بدالً من  3 سعر حراري. السعرات الحرارية اإلضافية هذه جعلتك تكتسب  1500كان في الوقع فائض من 

 

 كيف تصلح هذا ؟ 

سعر حراري في اليوم وتتبع تقدمك لمدة أسبوع أو إثنين. هذا التعديل البسيط  250قم بخفض السعرات الحرارية الخاصة بـ 

أرطال. في نهاية هذا األسبوع )أو األسبوعين( وجدت أنك ما زلت تكتسب وزناً أسرع مما   3سيجعلك تكتسب وزناً أقل من 

 .( فقط بخفض السعرات الحرارية الخاصة بك مرة أخرى وتابع معدل إزدياد وزنك2رطل بدالً من  2.5جب )دعونا نقول ي

 سيزداد وزنك بكمية أقل من المتوقع 

 

سعر حراري في   500لذلك حسبت فائض السعرات الحرارية بما يعادل  .رطل واحد في األسبوعلنفترض أنك اخترت إكتساب 

)رطل واحد(. مر األسبوع ، وعندما  سعر حراري  3500ما يصل إلى  اليوم بحيث يكون مجموع الفائض في نهاية األسبوع 

رية وما  لماذا؟ حضرتك أخطأت عند حساب إحتياجاتك السعرات الحرا  .نصف رطل فقطوزنت نفسك وجدت أن وزنك إزداد 

  7*  250سعر حراري.لذلك قمت بإكتساب ) 250سعر حراري كان في الواقع مجرد فائض من  500افترضته كان فائضاً من 

رطل( نصف رطل فقط في نهاية األسبوع.بينما كانت متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية  1/2سعر حراري =  1750= 

 .أصغراعلي مما كنت تعتقد ، بالتالي كان الفائض 

 

 كيف تصلح هذا ؟ 

سعر حراري في اليوم الواحد وتتبع تقدمك لمدة   250في حالة حدوث ذلك ، قم بزيادة السعرات الحرارية الخاصة بك بما يعادل 

رطل فقط ، زود   3/4أسبوع آخر. من المفترض أن يزيد هذا معدل زيادة الوزن بمقدار نصف رطل آخر. إذا كنت قد أكتسب 

 .سعر حراري وقم بوزن نفسك بعد أسبوع آخر  300-200ة الخاصة بك بـ السعرات الحراري

 .اآلن ، سنناقش موضوع زيادة الوزن في صورة عضالت .زيادة الوزن بهذا نختتم موضوع

 األكل لبناء العضالت 

هناك هدفين نريد  بقدر ما نحب جميعاً بناء العضالت بسرعة ، فالموضوع أعقد من هذا. إذا كنت ترغب في بناء العضالت ،  

 :تحقيقهم
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 .بناء العضالت بأسرع ما يمكن-1

 .إكتساب القليل من الدهون قدر اإلمكان-2

 

بناء العضالت فقط دون إكتساب بعض الدهون أمر مستحيل. ولكن يكمننا تعظيم نسبة العضالت المكتسبة و تقليل كم الدهون  

الحصول علي العضالت دون الحصول علي الدهون هو ان هناك حد   التي سنكتسبها أثناء العملية. والسبب في اننا ال يمكن

أقصى لمدى سرعة بناء العضالت بشكل طبيعي. وتشارك العديد من الوظائف الفسيولوجية في تخزين السعرات الحرارية 

وقت الزائدة في صورة دهون أو في صورة عضالت. ولكن عند إكتساب الوزن, إحنا بنبني عضل ونخزن دهون في نفس ال

 .ولكن نسبة العضالت من الوزن اإلجمالي هو ما يهمنا 

 كيف نتأكد من إكتساب العضالت وتقليل كم الدهون المكتسب؟ 

 

معدل بناء العضالت يختلف من شخص آلخر ويعتمد على عوامل مختلفة. بعض هذه العوامل ضمن سيطرتنا وبعضها ليس 

 :لحٍد ما. وتشمل هذه العوامل ما يليولكن ، ال تقلق ، يمكننا التحكم في العملية  .كذلك

 

األفراد اللي عندهم حساسية األنسولين جيدة سيقوم جسمها بتوزيع العناصر الغذائية على   .التمثيل الغذائي   –حساسية األنسولين 

ء العضالت و  السعرات الحرارية الزائدة والمواد الغذائية لبنا  معظم أجزاء الجسم بشكل أفضل. وهذا يعني ان أجسادهم ستستخدم 

 .سيتم استخدام القليل جدا وتخزينها في صورة دهون

 

األفراد اللي عندهم ارتفاع في مستويات هرمون تستوستيرون و هرمون النمو, مثل الذكور الشباب,   –مستويات الهرمونات 

 .سيكتسبوا عضالت بشكل أسرع من األفراد الذين يعانوا من نقص في الهرمونات

 

الميوستاتين هو عبارة عن بروتين وظيفته الحد من مقدار العضالت التي يمكن  – (myostatin) ين مستويات الميوستات

للشخص بنائها بشكل طبيعي. هذا يضع حد أقصى لكم العضالت التي يمكن إكتسابها. ولوال هذا البروتين لقامت أجسامنا ببناء 

 myostatin ناك حد أقصى. بعض االفراد لديهم مستوياتكميات خرافية من العضالت وده طبعاً شئ مش كويس. ولكن ال ، ه

 .أقل بشكل طبيعي. بالتالي ، سيستطيعوا بناء المزيد من العضالت مقارنةً بمعظم الناس

 

من أجل بناء العضالت بشكل جيد ، نحتاج إلى تناول فائض من السعرات الحرارية كما  –حجم فائض السعرات الحرارية 

ناء العضالت من ال شئ. نظراً لوجود حد علي مقدار العضالت التي يمكننا بناءها بشكل طبيعي ، يجب أن  ناقشنا أعاله. لن يتم ب

يكون هناك حد أيضاً لحجم الفائض من السعرات الحرارية. مش معنى إني أكل فائض أكثر يبقى هبني عضل أكثر. إنت هتزداد 

 .دهون أكثر وإحنا مش عايزين كده

 

 .الدهون تقليل كسب كسب العضالت و  لتعظيم ا معينا من السعرات الحرارية الزائدة فوق متطلبتنا وهذا يعني ان هناك عدد

ً  2المعدل المثالي لكسب العضالت للرجال =   .رطل شهريا

ً  1المعدل المثالي لكسب العضالت للنساء =   .رطل شهريا

 :ويترجم هذا المعدل إلى الفائض التالي

 

سعر حراري ، فقم بتناول  2000سعر حراري. لذلك ، فلو متطلباتك من السعرات الحرارية  250تناول فائض من  – الرجال 

 .رطل في األسبوع 0.5سعر حراري كل يوم بحيث يمكنك زيادة وزنك بمعدل  2250

 

سعر حراري في اليوم فوق متطلباتك اليومية. فإذا كانت متطلباتك من السعرات  150-125تناولي فائض بين  – النساء
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  0.25سعر حراري في اليوم بحيث يمكنكي الحصول علي  1250-1125سعر حراري ، فتناولي  1000حرارية اليومية ال

 .رطل في األسبوع

 

اآلن ، ال تبدأ في تناول الطعام أكثر من ذلك ، واال سوف تكتسب المزيد من الدهون مع العضالت. وهذا هو عكس ما نريده ألن 

تغطيتها بطبقة من الدهون التي سيتوجب عليك التخلص منها في وقت الحق. طيب ليه وجع   العضالت المكتسبة حديثاً سيتم

 .الدماغ ده؟ مجرد زيادة الوزن بمعدل ثابت وبطيء هيضمن لك إكتساب القليل جداً من الدهون وهيكون شكلك كويس

 

 طيب أعمل إيه لو وزني مبيزيدش بالمعدل الصحيح؟ 

 

عن ما يجب القيام به إذا كنت ال تكتسب الوزن بالسرعة الصحيحة ؟ نفس الشيء ينطبق علي هل ترى القسم أعاله حيث أتحدث 

 .كسب العضالت. مجرد زيادة أو إنقاص السعرات الحرارية الخاصة بك وفقا للوضع سيحل اإلشكالية

 توقف إزدياد الوزن أو بناء العضالت 

 

سمك عن زيادة الوزن أو بناء العضالت. هذا أمر طبيعي. دعونا  بعد فترة من اكتساب العضالت أو اكتساب الوزن ، هيتوقف ج 

 .نناقش توقف زيادة الوزن أوالً 

 توقف زيادة الوزن 

بدأت بتناول فائض من السعرات الحرارية لفترة من الوقت وفجأه توقف جسمك عن اكتساب الوزن. ماذا حدث؟ لنفترض أنك 

بما أن   !متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك ؟ تغيرت  رطل ، خمن ماذا 150رطل واآلن تزن  120بدأت بوزن 

رطل اإلضافيين. لذلك ، كانت   30رطل أكثر من وزنك األول، جسمك يتطلب المزيد من الطاقة لتغذية الـ  30إزداد وزنك بـ 

سعر حراري  3000ل رطالً وكنت تأك 120سعر حراري عندما كنت تزن  2500متطلبات من السعرات الحرارية في البداية 

رطل في األسبوع, يجب مالحظة أن معدل األيض الخاص بك )سرعة الحرق( ومتطلباتك الجديدة من  1لزيادة وزنك بمعدل 

سعر حراري اآلن! ببساطة يعني، ما كان فائض من السعرات الحرارية لك في  3000السعرات الحرارية أصبحت أقرب إلى 

 .السعرات للحفاظ على وزنكمرحلة البداية أصبح متطلباتك من 

 

 كيف يمكنك إصالح هذا؟ 

 

إذا كنت ال تزال ترغب في كسب المزيد من الوزن ، ببساطه أعد حساب متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك 

 .وتناول فائض من السعرات الحرارية مرة أخرى! و ستبدأ بإكتساب الوزن مرة أخرى  الوزن الجديد بإستخدام

 اء العضالت توقف بن

 :توقف بناء العضالت التعامل معها أصعب بسبب عدة عوامل. وتشمل هذه العوامل ما يلي

 

 .تغيرات في نظامك الغذائي-

 

 .تغيرات في برنامجك التدريبي-

 

ج سنناقش العامل األول فقط ألن العامل الثاني خارج نطاق هذا المقال. ولكن ، ال تقلق ، سيكون هناك سلسلة تصميم برنام

 .تدريبي مثل هذه السلسلة
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للنساء( و   150-125سعر حراري إضافية للرجال و  250طيب أنت بدأت تأكل حجم زيادة من السعرات زي ما ناقشنا أعاله )

بدأت برفع األثقال لبناء العضالت. كانت األمور تسير بشكل مثالي حتى توقف جسمك عن بناء العضالت. ممكن تكون بتمر  

من ناحية التمرين والسير على نظامك الغذائي أو ممكن تكون تقلبات وزن عادية. لذلك ، خليك ماشي على بأسبوع غير جيد 

الخطة لبضعة أسابيع وتتبع إذا كانت قوتك بتزيد أم ال. بعد مرور أسابيع ، الحظت أن قوتك ال تزيد ، و جسمك شكله زي ما هو  

 .الميزان )ده عادي في المراحل المتقدمة( ووزنك مبيزيدش على

 ماذا حدث؟

رطل وتمكنت من   140فلنقل أنك بدأت بوزن  .مرة أخرى ، ما حدث هو ان متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية قد زادت

رطل  20رطل من العضالت. كل اللي حدث أن متطلباتك اليومية من السعرات إزداد بسبب الـ  20زيادة وزنك بحوالي 

مك يتطلب المزيد من الطاقة للحفظ على نفسه اآلن. وده أصح في هذه الحالة ألن األنسجة العضلية اإلضافية اللي إكتسبتها. جس

 .تتطلب طاقة أكبر من األنسجة الدهنية. لذلك عندما تبني كتلة عضلية جيدة ، بتزيد سرعة الحرق الخاصة بك أيضاً 

 الحل؟ 

 

حراري مرة واحدة ومتابعة تقدمك لبضعة أسابيع. أو يمكنك إعادة سعر  250يمكنك اما زيادة السعرات الحرارية الخاصة بك بـ 

 .ستبدأ بناء العضالت مرة أخرى .إلى هذا العدد 250حساب متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية وأضافه 

 

 .أيضاً ، ركز علي تناول األطعمة ذات الجودة العالية. و اهتم بالنوم جيداً 

 ما هي الخطوة التالية ؟ 

 

كنت قد اتخذت هذا الطريق من السلسلة وقرأت هذا المقال ، هذا يعني ان لديك خطة اما إلكتساب الوزن أو بناء العضالت.  إذا 

يمكنك ان تتوقف هنا والبدء باإلستمتاع بتلك السعرات الحرارية اإلضافية. بالنسبة ألولئك زيادة الوزن الناس الذين يريدون فقط 

 .العضالت ، ال تتردد في التوجه إلى فصل الماكروز )المغذيات الكبرى( وقراءة مقال البروتينمنكم الذين يهدفوا إلى بناء 

 ما هو البروتين ؟ وما هي أهميته؟ 

 .بك و المخصصة إلكتساب الوزن أو العضالت علي حسب ما تريدلقد أتقنت اآلن إنشاء خطة النظام الغذائي الخاصة 
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 حساب عدد السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن

حتى اآلن ، تم مناقشة حساب عدد السعرات الحراريةإلنقاص الوزن ، وحرق الدهون ، وبناء العضالت أو اكتساب الوزن.  

تكون راضي عن شكلك و وزنك الحاليين وتريد فقط الحفاظ علي هذا  على حساب األهداف الشخصية الخاصة بك ، ممكن 

الشكل. أو ربما كنت ترغب في الحفاظ علي وزنك وتحسين أدائك الرياضي ليس أكثر. كالهما سيختلف قليالً ولكن هم اإلثنين 

 .السلسلةمتطابقين تقريباً. نظراً لبساطة هذه األهداف ، سيكون هذا المقال من أقصر المقاالت في هذه 

 كيف يمكنني الحفاظ علي وزني؟ 

هل تتذكر القانون األول للديناميكا الحرارية؟ عندما تستهلك نفس عدد السعرات الحرارية التي تحرقها في اليوم ، وزنك ال  

 يتغير. ببساطة ألن جسمك ال يوجد لديه سبب لحرق الطاقة المخزنة )الدهون والعضالت(. كما ان جسمك لن يخزن اي طاقة

 .)زيادة الوزن( نظرا لعدم وجود سعرات حرارية إضافية ليتم تخزينها 

 

 :إقرأ هذا المقال أوالً 

 كيفيه حساب متطلبات السعرات الحرارية اليومية 

لمتطلباتك اليومية من السعرات الحرارية. عملك أوشك علي اإلنتهاء. الموضوع سهل جداً.  يجب ان يكون لديك اآلن تقدير ما 

أسابيع ومراقبة  3-2الخطوة التالية التي عليك القيام بها هو ببساطة أكل هذا العدد نفسه من السعرات الحرارية المحسوبة لمدة 

 .وزنك عن كثب

 :مثال

قم بتناول نفس العدد لمدة أسبوعين و قم بوزن   .سعرة حرارية 2500مية الخاصة بك إذا كانت متطلبات السعرات الحرارية اليو

نفسك كل أسبوع. لو وزنك زاد ، ببساطة قلل السعرات الحرارية الخاصة بك وكرر التجربة لمدة أسبوع أو إثنين أخرين حتى 

 .ة بك قليالً وكرر التجربة حتى يثبت وزنكيتوقف الميزان عن التحرك. إذ فقدت وزن ، قم بزيادة السعرات الحرارية الخاص

هذه هي الطريقة السهلة. يمكنك الحصول علي تلك السعرات الحرارية من اي ماكرو إذا كنت غير مهتم ببناء   !عملك انتهي

العضالت أو حرق الدهون. و لكن إذا كنت ترغب في الحفاظ علي وزنك وتحسين األداء الرياضي الخاص بك ، ستحتاج إلى  

 .ة أخرىخطو

 كيف يمكنني الحفاظ علي وزني وتحسين أدائي الرياضي؟ 

بالنسبة ألولئك الذين لديهم هذا الهدف كهدفهم الرئيسي ، أبدا بإتباع الخطوات المذكورة أعاله. سنفترض انك إما تريد أن تزيد 

 .قوتك في رفع األثقال أو تحسين أدائك في رياضة معينة

 .بك أكيد هيشمل بعد حصص رفع األثقال ، و هذا أمر جيدأياً كان هدفك ، التدريب الخاص 

 :اتبع الخطوات التالية

 .تناول نفس العدد من السعرات الحرارية التي يتطلبها جسمك. ال تزيد و التنقص •

 .تأكد من انك ال تكتسب أو تخسر الوزن )انظر أعاله( •
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ألن تكرار التمرين سيزيد من   .frequency في كل حصة ولكن زود الـ volume تدرب كثيراً بمعنى إنك تقلل الـ  •

 .إجادتك لهذا التمرين مما سيحسن أدائك الرياضي

 .إذا كنت العب رفع أثقال باألخص، ركز على رفع أوزانك كل حصة! إدفع نفسك وجسمك سوف تتكيف •

 .سوف تحتاج إلى حساب وحدات الماكرو الخاصة بك )البروتين والكربوهيدرات والدهون( •

 :ر ببساطة! حان الوقت لمناقشة وحدات الماكروز. ولنبدأ بالبروتينهذا هو األم

 ما هو البروتين ؟ ولماذا هو مهم ؟ 
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 الوقت حساب عدد السعرات الحرارية لبناء العضالت و حرق الدهون في نفس 

مرحبا بكم في الموضوع األكثر إثارة للجدل واألكثر مناقشة في دوائر اللياقة البدنية. إعادة تشكيل الجسم, أو بناء العضالت  

وفقدان الدهون في نفس الوقت )يعرف أيضاً بـ “ريكومب”( كان محط النقاش في عالم اللياقة البدنية خالل العقدين الماضيين! و 

 .الناس أنه أمر غير قابل للتنفيذ. في حين يدعي آخرون أنه قابل للتنفيذ ولكنه يتطلب العمل بجديعتقد معظم 

بغض النظر عن أي فريق تنتمي إليه، نحن نتفق جميعاً علي ان بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت واحد هو الهدف  

أشهر لحرق الدهون عندما يمكنه أيضاً بناء  6ص ما األسمى لالعبي كمال األجسام والمتدربين عامةً. لماذا يقضي شخ 

العضالت خالل ذلك الوقت ، أليس كذلك؟ ولماذا يستمر شخص ما في بناء العضالت وكسب الدهون عندما يستطيع بناء بعض  

 العضالت وحرق بعض الدهون طوال هذه الفترة؟

ن المعلومات تكمل بعضها البعض. إذا كنت فعلت ذلك ،  لفهم هذه المقالة بشكل كامل ، سيتوجب عليك قراءة كل مقال سابق أل

 :يبقى أكيد إتعلمت اآلتي

 .كيفية حساب متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك •

 .ماذا يعني فائض من السعرات الحرارية )زيادة( والعجز في السعرات الحرارية )نقص( •

 .ت أو فقدت الوزن بشكل بطئ أو سريعكيفيه ضبط السعرات الحرارية الخاصة بك بدقة إذا أكتسب •

 .كيفيه كسر وتخطي عقبات فقدان الوزن وإكتسابه •

 .كيفيه كسر وتخطي عوائق إكتساب الوزن/بناء العضالت •

 .العوامل الالزمة لبناء العضالت )محفزات العضالت )التمرين( وفائض السعرات الحرارية( •

 .بنون العضالت ويحرقوا الدهون بسرعة كبيرة ولماذالنمضي قدماً. دعونا أوالً نستعرض األشخاص الذين سي

 إعادة تشكيل الجسم )بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت(

كل من مؤيدي ومعارضي إعادة تشكيل الجسم يتفقوا على أن المبتدئين يستطيعوا بناء العضالت وحرق الدهون في وقت واحد  

لى رفع األثقال أو األشخاص الذين قاموا بالتوقف عن التمرين لفترة طويلة لسبٍب  وبشكل سريع. المبتدأين يعني الناس الجديدة ع

يمكن أن يبني العضالت ويحرق الدهون في نفس الوقت إذا  أي شخص ما. وفي حين ان هذا صحيح ، فإن الحقيقة هي ان

الموهوبين وراثياً )جيناتهم كويسة(   باإلضافة إلى ذلك ، هناك بعض األفراد .تدربوا بشكل صحيح و أتبعوا نظام غذائي مثالي

ولكن دعونا نفترض أنك فرد طبيعي و   .الذين سيقدروا على بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت بشكل سريع وسهل

 .جيناتك عادية

 لماذا يستطيع هؤالء األفراد بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت بسهولة؟ 

 :لبناء العضالت و حرق الدهونو مجهزة   ستعداد أمثلإالجواب هو ان أجسادهم مستعدة 

المبتدأين لم يحفزوا أو ينشطوا عضالتهم أبداً في حياتهم. بالتالي ، عندما يبدأ هؤالء األشخاص في رفع األوزان ، فإن  •

اإلستعداد أجسادهم تستشعر “خطراً” على الجسم وتحاول التكيف بسرعة. ونتيجة لذلك ، يصبح الجسم على أهبة 

وتجهيز العديد من العمليات الفسيولوجية المسؤلة عن بناء العضالت و حرق الدهون إلستخدامه كوقود تجاه عملية 

بناء العضالت. لذلك يحرق هؤالء األشخاص الدهون أثناء العملية. المبتدأين أيضاً يتمتعوا بقدرة على بناء الكثير من 

مكاسب  كثيراً بعد مرور بعض الوقت. وهذا ما يعرف بإسمالعضالت بسرعة ولكن هذا المعدل يبطئ 

  .في عالم كمال األجسام تحديداً و عالم الرياضة بشكل عام (noob gains) المبتدأين
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األفراد الموهوبين وراثياً لديهم مستويات مثالية من الهرمونات ، و حساسية مرتفعة لألنسولين )تمثيل غذائي ممتاز  •

لية األيض )سرعة الحرق( عندهم ذات كفائة عالية جداً. النتائج = بناء العضالت وحرق تجاه العضالت( ، و عم

 .الدهون في نفس الوقت

هذا ال يعني أن الشخص العادي ال يستطيع بناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت. ولكن الغرض من هذا   :مالحظة

 .الكالم هو سرد بعض الحقائق السريعة

 الناس أنه من المستحيل بناء العضالت وحرق الدهون في نفس الوقت؟لماذا يدعي بعض 

 

نحن نتفق جميعاً علي أن بناء العضالت يحتاج إلى فائض السعرات الحرارية ، أليس كذلك؟ وهذا يعني انك تحتاج إلى تناول 

 .ئأكثر من متطلبات الطاقة الخاصة بك كل يوم حيث أن الجسم ال يستطيع بناء العضالت من ال ش

 

فقدان الوزن يحتاج إلى نقص )عجز( في السعرات الحرارية. وهذا يعني انك   /ونحن أيضاً نتفق جميعاً علي أن حرق الدهون

يجب ان تأكل أقل من متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك بحيث يمكن للجسم إستخدام الدهون المخزنة في الجسم 

 .كمصدر إضافي للطاقة

 

سؤال المنطقي التالي هو: منذ أن بناء العضالت يتطلب فائض من السعرات الحرارية و حرق الدهون يتطلب عجز لذا ، فإن ال

في السعرات الحرارية ، أليس من المستحيل أن نكون في كلتا الحالتين في نفس الوقت؟ ما هو مينفعش نقل أننا سنأكل سعرات  

 وقت. هذا كالم غير منطقي ، صح؟حرارية زيادة و نأكل سعرات حرارية أقل في نفس ال

 

نعم أنت على حق لحٍد ما! القانون األول من الديناميكا الحرارية ال يزال ينطبق في هذه الحالة. بالتالي ال يمكننا أن نكون في  

ولكن, الشيء الذي يفوت األشخاص المضادة  .فائض من السعرات الحرارية و عجز في السعرات الحرارية في نفس الوقت

 .ادة تشكيل الجسم هو أن جسم اإلنسان أكثر تعقيداً من مجرد شئ مادي يكتسب ويفقد الطاقةإلع

 

ال أنوي ان اجعل هذا المقال علمياً معقداً ، ولكن عندما يتعلق األمر بهذا الموضوع المعقد ، يجب ذكر بعض المصطلحات  

 .العلمية

 

 .(protein synthesis) معروف أيضاً بـ بناء البروتينلبروتين  تخليق ا   الجسم البشري يبني العضالت من خالل عملية تسمي

 

 .تحلل الدهونأو بالعربي عملية  (lipolysis) ليبوليسيس يحرق جسم اإلنسان الدهون من خالل عملية تسمي 

 

ي في نفس الوقت.  ركز معايا هنا كويس جداً! جسم اإلنسان ال يمكن بطبيعة الحال ان يكون في كلتا الحالتين بالمستويات الُمثلَ 

 !ولكن يمكنه اإلنتقال بين اإلثنين خالل اليوم في ظل الظروف المناسبة

 

هل مازلت مشوشاً؟ بعبارات بسيطة ، هذا يعني أن جسمك ليس دائماً في حالة بناء العضالت )تخليق البروتين( وليس دائماً في 

وهكذا ، إذا كنت تأكل و تتدرب بشكل صحيح، عملية  !ن كل يومحالة حرق الدهون )تحليل الدهون( ولكنه دائماً يبدل بين اإلثني

 .تخليق البروتين ستعمل بكفائة عالية خالل أوقات معينة من اليوم ، ونفس الشيء ينطبق علي حرق الدهون

 

نفس  إذن ، ماذا لو كنت شخص طبيعي و جيناتك متوسطة وتتمرن بقالك فترة؟ ما زال يمكنك بناء العضالت وحرق الدهون في 

 .الوقت

 كيف يمكن لألشخاص العاديين إعادة تشكيل أجسامهم؟ 
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اسمحوا لي ان أبدأ بالقول أنه من المستحيل إعطاء الجميع نفس البرنامج المثال أو خطة النظام الغذائي المثالية إلعادة تشكيل 

فردية جداً وتتطلب برنامج  الجسم بشكل مثالي ألن كل شخص يختلف عن اآلخر. وهذا ألن إعادة تشكيل الجسم هي عملية 

 :مخصص تم تصميمه بناًء على العوامل التالية

 .نمط الحياة •

 .(stress) مستويات التوتر العصبي •

 .مستويات اإللتهاب المركزي في الجسم •

 .ضبط فائض/عجز السعرات الحرارية بدقة بناًء علي أهداف الفرد ونقطة البداية •

 .مستويات هرمونات الفرد •

 تدريب. كم مرة يمكن لهذا الشخص ان يتدرب؟ الوقت المتاح لل •

 .الحالة الصحية •

 معدل األيض )سرعة الحرق(  •

  .العمر •

 .الجنس •

 .الوزن •

 .(macronutrients) وحدات الماكرو •

 .جودة و مدة النوم •

 .الساعة البيولوجية •

 .توقيت الوجبات •

العامة حول كيفية بناء العضالت و حرق الدهون في نفس  بالرغم من هذا ، ال يزال يمكنني ان أعطيك بعض المبادئ التوجيهية 

 .الوقت

 :إسمحوا لي ان أقول لكم ما يمكن التالعب به إلعادة تشكيل الجسم بشكل فعال

يجب رفع األوزان! عندما يتعلق األمر ببناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت، هذا ليس إختياراً! يجب ان  ▪

 (intensity) و كم ثقل (volume) و حجم (frequency)م بذكاء مع التردد يكون لديك برنامج تدريبي مصم

  .التدريب الصحيحين حتى تسمح لك لتحقيق التقدم )وراء نطاق هذه السلسلة(

يجب أن تحاول زيادة األوزان كل حصة تدريبية. كلما زادت األوزان المستخدمة ، كلما نمت عضالتك. بالتالي ،  ▪

  .م في كل جلسة. تدرب بشدة و بالش دلعحاول دائماً إحراز تقد

عجز في السعرات الحرارية الكبيرة كما لو كنت تحاول إنقاص إذا كنت فرداً يعاني من السمنة المفرطة ، إصنع  ▪

سيستطيع جسمك بناء العضالت بسرعة عن طريق إستخدام الطاقة المخزنة )الدهون(. وهكذا ، سوف تبني  .وزنك

  .دهون بسرعة و في نفس الوقت. وهذا صحيح أكثر إذا كنت جديداً علي رفع األثقالالكثير من العضالت و تحرق ال

إذا كنت من األفراد الذين ال يعانون من السمنة المفرطة ولكن لديك بعض الدهون التي تود حرقها، تناول فائض  ▪

شخص بيتمرن بقاله فترة  معتدل من السعرات الحرارية و تدرب بشدة. هذا إذا كنت جديد على التمرين. لكن إذا كنت

 .، تناول نفس عدد السعرات الحرارية التي يتطلبها جسمك

  

إذا كنت تعاني من النحافة أو لديك عملية األيض سريعة بشكل طبيعي وتريد فقط بناء القليل من العضالت وحرق  ▪

. حيث أن هذا سوف  سعر حراري( 200-100القليل من الدهون, تناول فائض بسيط من السعرات الحرارية )حوالي 

  .يحسن بيئة الجسم لتخليق البروتين )بناء العضالت( ، و ستفقد أيضاً بعض الدهون

النوم مهم جداً بشكل عام وبشكل خاص  !إهتم بالنوم جداً. أهمية النوم العالي الجودة ال يمكن التاكيد عليها بما يكفي ▪

وتحسين الهرمونات ، وإصالح األنسجة العضلية و  أثناء إعادة تشكيل الجسم. يساهم النوم في حرق الدهون ،  
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العضوية و يحسن العديد من الوظائف الفسيولوجية. سيكون ألهمية النوم مقال خاص به نظراً لتاثيره الكبير علي شكل 

  .الجسم والصحة المثُلَى

  .ساعات من النوم عالي الجودة كل ليلة 9-7الكبار يجب ان يهدفوا إلى الحصول علي  ▪

  .ساعات من النوم عالي الجودة 10-8هقين يجب ان يهدفو إلى الحصول علي المرا ▪

  .تناول كميه كافية من البروتين )سنقوم بحساب ذلك في الفصل التالي( ▪

  .تناول الكميات المناسبة من وحدات الماكرو األخرى )الكربوهيدرات والدهون(. سنناقش هذا أيضاً في الفصل التالي ▪

  .توتر الخاص بك. كلما قل الضغط النفسي ، كلما كان أداء جسمك أفضل بشكل عامتحكم في مستويات ال ▪

يقلل من  3. األوميجا 3تحكم و قلل من مستويات اإللتهاب المركزي. تناول السمك الدهني للحصول على أوميجا  ▪

 .اإللتهاب المركزي جداً 

  

 . تحقق من هذا المقال من قبل مدون كبير آخر ، الدكتور اندرو .تدرب في خالل فترة ما بعد الظهر/الليل ▪

هذا هو األمر! هذا القدر من المعلومات هو كل ما أستطيع ان أعطيك لبناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت بشكل  

فعال دون معرفة من أنت وجميع التفاصيل المذكورة سابقاً عن جسمك و نمط حياتك. قد ال تكون قادر علي إعادة تشكيل جسمك  

علي النحو األمثل كما ستفعل إذا كان لديك خطة مصممة خصيصاً لك و لكن هذه المبادئ التوجيهية ستكون أكثر من كافية  

 .دة من العضالت و القوة و حرق كمية جيدة من الدهونلوضعك علي الطريق الصحيح لبناء كمية جي

 

 ما التالي ؟ 

 

الخطوة التالية ألولئك منكم الذين يرغبون في إعادة تشكيل الجسم بشكل فعال سيكون   .”و بهذا نختتم فصل “السعرات الحرارية

 . قل إلى الفصل التاليلذا ، عونا ننت .عليهم تعلم المزيد عن الماكروز وكيفية حساب الكم المثالي لكل منهم
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 ما هو البروتين و ما هي أهميته 

لو قرأت مقاالت السلسلة السابقة و وصلت هنا ، سنفترض انك ترغب في بناء العضالت ، و حرق الدهون ، وتحسين أدائك 

 الرياضي أو مزيج من هذه األهداف الثالثة باإلضافة إلى تحسين صحتك طبعاً 

 

بالضرورة إرشاد أولئك منكم الذين يرغبون في مجرد فقدان أو اكتساب الوزن لقراءة هذه المقالة ، ولكن ننصح  نعلم أنه لم يكن 

بشدة بقرائة هذه المقالة. معرفة ما هو البروتين و أهميته سيساعدك علي تحسين صحتك. لذلك ، بغض النظر عن الهدف 

 .غذائي الخاص بكالخاص بك ، سيكون البروتين جزًء أساسياً من النظام ال

 ما هو البروتين ؟ 

مغذيات هي: الكربوهيدرات والبروتين والدهون.   3مغذيات األساسية الكبرى )الماكروز(. تلك الـ  3البروتين هو واحد من الـ 

والجلد البروتين علي وجه التحديد هو أهم مغذي ألنه حجر البناء لكل عضو في الجسم. وهذا يشمل األعضاء والعضالت 

والعظام والشعر والهرمونات والخاليا… إلخ! أياً ما يكون ، سيكون البروتين عنصراً أساسياً داخل في تركيب هذا الجزء )عدا  

 .الدهون(. بالتالي, تناول كمية كافية من البروتين يومياً أمر ضروري لصحة أفضل و حرق الدهون وبناء العضالت

 أنواع البروتين 

األحماض   :حمض أميني مختلف. هناك نوعان من األحماض األمينية 20ين هي األحماض األمينية. هناك وحدات بناء البروت

 .األمينية األساسية واألحماض األمينية غير األساسية

 

األحماض األمينية التي تحتاجها ولكن ال يمكن للجسم أن يصنعها من أحماض أمينية أخرى. و   :األحماض األمينية األساسية

 .أحماض أمينية 9من تتكون 

 

األحماض األمينية التي تحتاجها أيضاً ولكن جسمك يستطيع أن يصنعها بإستخدام األحماض   :األحماض األمينية غير األساسية

 .حمض أميني 11عددها  .(essential amino acids) األمينية األساسية

 

 !ن: بروتين كامل وبروتين غير كاملبسبب هذين النوعين من األحماض األمينية، لدينا نوعين من البروتي

 

أحماض أمينية   9البروتين الكامل يشير إلى البروتين الذي يحتوي علي جميع األحماض األمينية ، وبشكل أدق ، كٍل من الـ 

 .األساسية

 

قد يحتوي علي   يشير البروتين الغير كامل إلى البروتين الذي ال يحتوي علي جميع األحماض األمينية األساسية التسعة. ولكنه 

 .بعض منها )بس مش كلها(

 

 .في حين ان البروتين الغير الكامل ليس ذو جودة عالية بروتين عالي الجودة  وهكذا ، فإنه يمكن أن يقال أن البروتين الكامل هو

 

 .عندما نتحدث عن البروتين بصفة عامة، اعلم أننا نتحدث عن البروتين الكامل

 

غرام من البروتين الكامل يومياً. سيكون هذا أكثر من كافي  150-50كون صحي ، تناول إذا كان هدفك الوحيد هو ان ت

 .لألشخاص ذوي الوزن المتوسط
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، تحتاج إلى فهم لماذا البروتين هو أهم  إعادة تشكيل الجسمولكن ، إذا كنت أكثر اهتماماً بحرق الدهون ، وبناء العضالت أو 

 .ومعنصر غذائي بالنسبة لك وكم تحتاج أن تأكل كل ي

 البروتين وبناء العضالت 

تتكون العضالت أساساً من البروتين والماء. ومن الواضح أن المياه ليست مشكلة. ولكن, البروتين هو وحدة بناء العضالت  

البروتين إلى العضالت مثل الطوب إلى  .تخليق البروتين )أو بناء البروتين(الرئيسية. لذلك تسمى عملية بناء العضالت بعملية  

نزل. ال يمكنك بناء منزل دون الطوب )اللبنات( وال يمكنك بناء العضالت دون تناول كمية كافية من البروتين. إذا كنت ال  الم

 .تأكل الكمية المثالية من البروتين يومياً وترفع األثقال ،سيكون معدل بنائك للعضالت دون المستوى األمثل

 

 :ت بمعدل أمثل هما إذن العاملين الرئيسيين الالزمين لبناء العضال

يحتاج جسمك إلى طاقة إضافية و عناصر غذائية زيادة لبناء العضالت بالمعدل  .من السعرات الحرارية فائض .1

 .األمثل

 .كميه كافية من البروتين الكامل .2

لذلك ، سواء كنت ترغب في بناء العضالت فقط أو بناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت، يجب عليك أن تأكل كمية  

 .البروتينكافية من 

 هذه هي أهمية البروتين لبناء العضالت. ننتقل إلى حرق الدهون. كيف يمكن للبروتين أن يساعدك على حرق الدهون ؟

 البروتين و حرق الدهون 

، أوضحنا أن هدفك بالتحديد أن تتخلص من الدهون ، وليس فقط  كيفية حساب عدد السعرات الحرارية لحرق الدهونفي مقال 

ن يكون مزيجاً من الماء والدهون والعضالت. وأوضحنا أيضاً أن للحفاظ علي كتلة الوزن و خالص نظراً ألن الوزن يمكن أ

 :أشياء 3العضالت و حرق دهون أكثر, تحتاج 

 .عجز في السعرات الحرارية حتى يستطيع جسمك تحويل الدهون المخزنة إلى طاقة و إستخدامها  •

يفهم جسدك أنك تحتاج إلى هذه العضالت.  تحفير العضالت. يجب عليك بعث إشارة قوة للعضالت بإستمرار حتى  •

 .ويمكنك ان تفعل ذلك من خالل رفع األثقال

 .تناول كمية كافية من البروتين •

شرحنا أعاله أن البروتين هو لبنة بناء العضالت. لذلك ، فمن المنطقي انه إذا كنا نريد الحفاظ علي كتلة العضالت أثناء حرق 

ستمرار بكمية جيدة من البروتين حتى يتمكن من استخدام ذلك إلصالح األنسجة العضلية و  الدهون ، يجب علينا تزويد الجسم بإ 

للحفاظ علي شيء يتطلب الطاقة )العضالت( في الوقت نفسه الذي    الحفاظ عليها. خالف ذلك ، جسمك ليس لديه سبب مقنع

 .(فع األثقالمفيش حافز مثل ر)تتضور في جوعاً )نقص السعرات الحرارية( و شئ ال تستخدمه 

 

باإلضافة إلى الحفاظ علي كتلة العضالت ، يمكن ان يساعد البروتين علي التزامك بظامك الغذائي بشكل أفضل ألنه أكثر 

 .المغذيات إشباعاً مقارنةً بالكربوهيدرات والدهون

 .ألقي نظرة على هذا المقال لتفهم أهمية مؤشر الشبع في تحقيق هدفك و حرق الدهون

 مؤشر الشبع: أحد المكونات الرئيسية لنظام غذائي ناجح 
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 .ن في نقص من السعرات الحراريةيمكن أن يساعد البروتين على إحساسك بالشبع لفترة أطول عندما تكو

 التأثير الحراري للطعام 

 

 ماذا يعني هذا الكالم؟ 

 

التأثير الحراري للغذاء يشير ببساطة إلى كميه الطاقة التي يستخدمها جسمك لهضم الطعام. بعبارة أخرى ، عندما يهضم جسمك  

ويعتمد هذا المقدار من الطاقة المستخدمة علي المحتوي  .العمليةبعض المواد الغذائية ، فإنه يحرق بعض الطاقة أثناء هذه 

 .المغذي لألطعمة المختلفة

 

البروتين هو أكثر مغذي إستهالكاً للطاقة )علشان يتهضم(. بالتالي ، فإن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء هضم  

ن ان يقال أن البروتين يسرع عملية األيض )سرعة الحرق( البروتين مقارنةً بهضم الكربوهيدرات و الدهون. لذلك ، يمك

مغذيات من حيث التأثير الحراري  3الخاصة بك والتي سوف تساعدك علي حرق الدهون بشكل أسرع. ما هو الفرق بين الـ 

 .للغذاء ، قد تتسائل

 

 .تين ستُستهلك أثناء عملية الهضم% من السعرات المتناولة من البرو35%. بمعنى ان 35البروتين يتطلب حرق حراري بنسبة 

 .%15الكربوهيدرات تتطلب حرق حراري بنسبة 

 .%15الدهون تتطلب حرق حراري بنسبة 

 

%  20% بحالها! لذلك ، سيتم إستهالك سعرات حرارية أكثر بنسبة 20إذن الفرق بين البروتين و الكربوهيدرات / الدهون 

 .خالل عملية الهضم

 ما التالي ؟ 

 

ان نفهم تماماً لماذا البروتين هو أفضل سالح أثناء حرق الدهون, بناء العضالت, إعادة تشكيل الجسم أو حتى للصحة اآلن يجب 

 :العامة فقط. الخطوة التالية هي حساب الكمية المثالية من البروتين الذي تحتاجه بناًء على هدفك وعوامل األخرى. دعونا نبدأ

 كم احتاج بروتين لبناء العضالت ، حرق الدهون ، أو إعادة تشكيل الجسم؟ 
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 حساب احتياجات البروتين لبناء العضالت و حرق الدهون 

وتشمل   .ساعدك علي تحقيق أهدافكفي الجزء السابق من هذا الفصل ، ناقشنا ما هو البروتين ، ومدى أهميته، وكيف يمكن ان ي 

هذه األهداف ، ولكن ال تقتصر علي: بناء العضالت ، وحرق الدهون ، وتحسين صحتك ، تحسين أدائك الرياضي ، أو إعادة 

تشكيل الجسم. مهما كان هدفك ، سيلعب البروتين دوراً هاماً. وأظهرنا أيضاً أن البروتين هو المغذي األكثر حرقاً للسعرات 

كم احتاج بروتين لبناء العضالت أو حرق الدهون أو تحقيق  :رية. اآلن ، السؤال التالي الذي يجب ان نجيب عليه هوالحرا

 هدفي بصفة عامة؟

 الكمية المثالية من البروتين 

جرام من البروتين   0.5 = وال يهتمون باإلحتفاظ بالعضالت  إنقاص الوزنالكمية المثالية من البروتين لألفراد الذين يريدون 

 .لكل رطل من وزن الجسم

 .إذا قررت ان كنت ترغب في تعظيم فقدان الدهون, زيادة كميه البروتين الخاص بك

 

لعضالت  الكمية المثالية من البروتين لألفراد الراغبين في بناء العضالت ، أو حرق الدهون أو إعادة تشكيل الجسم )بناء ا

 .غرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم 1-2.7 = (وحرقن الدهون في نفس الوقت

 

 .ال يهم إذا كنت انثي أو ذكر. هذه األرقام جيدة ألي شخص بأي هدف

 

لبعض  غرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم. ا 1لـ  علي األقلالعديد من الناس في مجال اللياقة البدنية يدعون أنك تحتاج 

غرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم على األقل. ولكن األبحاث العلمية و التجربة  2-1.5حتى يقول أننا نحتاج إلى 

 .الواقعية يقولوا غير ذلك

 

وقد خلصت األبحاث العلمية عدة مرات أنه ال توجد فوائد اضافية في حرق الدهون أو بناء العضالت عندما تستهلك أكثر من  

وجدنا أيضاً ان هذا صحيح. إذا كنت    غرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم. ومن تجربتنا الشخصية مع العمالء 0.7-1

شخصيات محترمة في عالم اللياقة  3المنظم قبل  تتردد في التحقق من هذا البحث ترغب في القراءة أكثر عن هذه المسالة ، ال

 .البدنية: اآلن اراغون ، اريك هيلمز وبيتر فيتشن

 

جرام من البروتين. أيضاً ، نضع في اعتبارنا انك سوف    1 –  0.8في رأينا المتواضع والخبرة ، أعلى حد للنتائج يظهر مع 

تكون إما في حالة فائض من السعرات الحرارية ، نقص من السعرات الحرارية ، أو توازن في السعرات الحرارية مما يعني ان 

عرات الحرارية التي يمكن تنولها. إستهالك كميات عالية جداً من البروتين سيكون غير  من الس  ميزانية يومية )حد أقصى(لديك 

ضروري ، وسوف يكون على حساب الماكروز األخرى ألن معظم السعرات الحرارية الخاصة بك سوف تأتي من البروتين. 

جح ، وكذلك وحدات الماكرو األخرى.  وعالوة علي ذلك ، في حين أن البروتين هو عنصر أساسي من خطه النظام الغذائي النا

لذلك ، إذا إخترت كمية أعلى من البروتين ،وحدات الماكرو األخر ستتأثر أيضاً مما سيؤثر على النظام الغذائي الخاص بك 

 .برمته و يجعله دون األمثل

حد آخر! معظم الناس, وخاصةً  إذا كانت هذه األسباب ليست كافية إلقناعك أن ال تستهلك الكثير من البروتين ، لدينا سبب وا

المبتدئين عادةً ما تحاول الحصول علي كمية البروتين الخاصة بهم من مكمالت الواي بروتين. وده عادي مش مشكلة كبيرة و  

لكن طبعاً يفضل الحصول على البروتين من الطعام. نظًر إلرتفاع أسعار مكمالت البروتين ، إذا اخترت تناول كميات مبالغ بها 

ال نحاول إنتقاض المكمالت البروتينية. فهي مفيدة ولذيذة و طريقة سهلة    البروتين، ستذهب أموالك في الهواء! اآلنمن 

للحصول على البروتين بالذات عندما تكون مشغوالً. ولكن إذا كنت تنوي إنفاق المال عليها ، علي األقل إستخدمها بشكل 
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 .جرام من البروتين لكل رطل من الجسم كمية ممتازة 1 صحيح. لذلك ، خير األمور الوسط و سنقول أن

 

 :دعونا نلقي نظرة علي مثال سريع

 

ما هو المدخول المثالي اليومي للبروتين لهذا   .رطل  150سامي يريد بناء بعض العضالت وتحسين شك جسمه. سامي يزن  

 الشخص؟

 

 !رام من البروتين في اليوم الواحدغ 150 –  10  =1 –  0.7  * 150باستخدام المبادئ التوجيهية أعاله: 

غرام من البروتين يومياً لبناء العضالت بالمعدل األمثل والبقاء في صحة  150غرام و  105إذن يجب ان يتناول سامي بين 

 .جيده

 

 .دعونا ننظر إلى سيناريو مختلف

 

رطل.  300ظ بكتلة العضالت. مايكل يزن مايكل يعاني من بعض الوزن الزائد الذي يريد التخلص منه.مايكل ال يهتم باإلحتفا 

 كم من البروتين يحتاج مايكل لصحة جيدة و تحسين أدائه الرياضي؟

 

*   0.5غرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم ، مايكل يجب ان يأكل =  0.5بالنظر إلى ان مايكل يجب ان يأكل  :الجواب 

 .غرام من البروتين في اليوم الواحد 150=  300

 

الحظ ، فان هذا المعدل يساعد أيضاً األفراد زائدي الوزن على حرق الدهون أكثر من العضالت. ولكن إذا كانوا يريدون   لحسن

  0.8بناء المزيد من العضالت و حرق المزيد من الدهون، فسيتوجب عليهم زيادة كمية البروتين الخاصة بهم قليالً لما يقرب من 

 .الجسمجرام من البروتين لكل رطل من وزن 

 

 .لقد قمت بحساب كمية البروتين المثالية اليومية لدعم هدفك. قد تتساءل أيضاً عن أفضل المصادر للحصول على البروتين

 قائمة األطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين )بروتين كامل( 

 .األسماك •

 .اللحم البقري أو الجاموسي بدهون قليلة •

 الدجاج  •

 .وبياض البيض( البيض )البيض الكامل •

 .األلبان )الزبادي ، الجبن ، الكفير ، الحليب ، اللبن الرايب( •

 .واي بروتين )مصل اللبن( •

 البقوليات )الفاصوليا(. )بروتين غير مكتمل(  •

 المكسرات )اللوز والكاجو والفول السوداني… وما إلى ذلك(. )بروتين غير مكتمل(  •

األطعمة العالية بالبروتين ، و لكنها قائمة جيدة من أشياء يأكلها معظم الناس بشكل  ومن الواضح أن هذه القائمة ال تشمل كل 

يومي. بالتالي ، تصميم خطة النظام الغذائي الخاص بك لتتضمن هذه األطعمة سيسهل عليك الحصول على متطلبات البروتين  

 .اليومية الخاصة بك

 البروتين كجزء من مدخولك من السعرات الحرارية 
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وكذلك متطلبات البروتين اليومية المثالية بناًء  متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بكن ، تعلمت كيفية حساب  حتى اآل

علي هدفك! تذكر ان لدينا عدد محدد من السعرات الحرارية )ميزانية( علينا اإللتزام بها. حان الوقت لمعرفة عدد السعرات 

 .ليومية من السعرات الحراريةالحرارية التي سيشغلها البروتين من ميزانيتك ا

 سعرات حرارية  4جرام من البروتين به  1

 .سعرات حرارية  4ماذا يعني هذا؟ هذا يعني ان كل غرام من البروتين المستهلك سيمد جسمك ب 

 

 :مثال

 

 .سعر حراري 2500إذا كانت متطلباتك من السعرات الحرارية اليومية = 

 

 .جرام من البروتين 150ي = والكمية المثالية من البروتين اليوم

 

 .سعر حراري من البروتين كل يوم  600=  4*  150إذن ستستهلك: 

 

سعر   2500سعرة حرارية من ميزانيتك اليومية للسعرات الحرارية ) 600بالتالي ، فإن كمية البروتين اليومية المثالية ستمثل 

 .حراري(

 

 .وبهذا نختتم قسم البروتين
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 الكربوهيدرات و ما هي أهميتها؟ ما هي 

إذا كنت تقرأ هذا المقال يجب عليك أن تكون قد تعلمت الطريقة الصحيحة لحساب متطلباتك من السعرات الحرارية يومياً 

وحساب كمية البروتين اليومية التي تحتاجها لدعم األهداف التي تحاول الوصول لها. تشمل هذه األهداف: بناء العضالت ،  

يتناول هذا الجزء من المغذيات الكبرى )الماكروز( المغذي   .ناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقتبون ، أو حرق الده

 .األكثر إثارة للجدل بين الناس: الكربوهيدرات

 

  اسمحوا لي ان أبدأ هذه المقالة بقول ما يلي: الكربوهيدرات )الكاربز( هي المغذي األقل أهمية بالمقارنة مع البروتين والدهون.

 بمعني إيه؟

للبقاء على قيد الحياة. لكن هذا ال يعني أن الكاربز مش مفيدة أو مهمة للصحة ال يحتاج إلى الكربوهيدرات بمعني إن جسمك 

 .األمثل

 

ألي سبب من األسباب, أحدث األنظمة الغذائية العامة عبارة عن بدعة أو تريند في كثير من األحيان. بعض هذه الحميات التي 

خراً هو تقليل كمية الكربوهيدرات جداً, و بعضها يمنع الكربوهيدرات تماماً بإدعاء أن الكربوهيدرات هي السبب  إنتشرت مؤ

 !الرئيسي في تخزين الدهون. وهذا كالم غير دقيق

وفي حين ان هذا صحيح إلى حد ما ، فإن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. و يتعمد بعض المدربين و مصممي هذه الحميات عن 

دم سرد الحقيقة بأكملها لمنافع شخصية )من اآلخر يعني مصالح(. و في حين أن الدهون هي ثاني أكثر المغذيات األساسية  ع

أهمية، تعمدنا وضع الكربوهيدرات بعد البروتين في هذه السلسلة بسبب سوء الفهم المنتشر حول الكربوهيدرات و دورها في  

 .الجسم. و لكن الدهون أكثر أهمية شوية

ولسوء الحظ ، نتيجة للتسويق الغير دقيق لهذه األنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أصبحت الموضة الجديدة بين المتدربين  

 :و المزيد من الناس بدأو في اتباع هذه اإلتجاهات. ولكن ، لدينا بعض األسئلة الهامة

 

 الدهون؟  هل تتسبب األنظمة منخفضة الكربوهيدرات في حرق كميات أكثر من -1

 

بما أن كثير من الناس حالياً يتبعون األنظمة منخفضة الكربوهيدرات ، لماذا ال تنخفض معدالت السمنة في العالم؟ و نحن  -2

على تمام الدراية أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى السمنة ، وانه لن يكون عادالً أو صحيحاً لإلشارة بأصابع اإلتهام 

ولكن على األقل نتوقع أن إنخفاض تناول الكربوهيدرات سيؤدي إلى إنخفاض مستويات السمنة حول العالم   .قطللكربوهيدرات ف

 لحٍد ما، صح؟

 

 هل يمكن تناول القليل من الكربوهيدرات لفترات طويلة دون أن نؤثر سلبياً علي صحتنا؟ -3

 

هو: ما هي الكربوهيدرات؟ و ما تأثيرها على الصحة   مع وضع هذه النقاط في اإلعتبار ، سأنتقل إلى موضوع هذه المقالة و

 وبناء العضالت و حرق الدهون؟ 

 

PS:  سيكون هناك مقاالت أخرى طويلة منفصلة عن الكربوهيدرات و األنظمة منخفضة الكربوهيدرات ألن الكثير من الناس

 .يخافون منها حالياً و يعادونها. و لكن دعونا نركز على موضوع الحلقة

 هي الكربوهيدرات ؟  طيب، ما
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و النشويات التي يمكن و السكر  لياف الغذائيةالكربوهيدرات هي واحد من المغذيات الكبرى )الماكروز( وتأتي في أشكال األ

العثور عليها في الفواكه والخضروات والسكر والحبوب والقمح و البقوليات … الخ. ومن الناحية الكيميائية ، تتكون  

 .عناصر: الهيدروجين واألكسجين والكربون 3الكربوهيدرات من ذرات من 

 

و بالتحديد،  .قيد الحياةالكربوهيدرات للبقاء علي  بالمقارنة مع البروتين والدهون ، يتطلب جسم اإلنسان كميات صغيرة من

لحسن الحظ ، أجسادنا قادره علي تصنيع الكربوهيدرات من   .الجلوكوز  يحتاج الجسم إلى ما تتحول إليه الكربوهيدرات و هو

تلقاء نفسها بإستخدام البروتين و الدهون. ويقوم الجسد بذلك من خالل تحويل البروتين والدهون إلى الكربوهيدرات في عملية 

ى بروتين ، ولذلك  ومع ذلك ، فإن الجسم ال يمكن تحويل الكربوهيدرات إل .إستحداث السكر )الجلوكونيوجينيسيس( إسمها 

 .و يجب الحصول عليه من مصدر خارجي: الغذاء البروتين ضروري للبقاءيعتبر 

 

لكربوهيدرات إلى جلوكوز. يمكن للجسم استخدام الجلوكوز كوقود ألي نشاط قد تقوم به  عند تناول الكربوهيدرات، يتم تحويل ا

في تلك اللحظة )طاقة قصيرة المدى( ، أو يمكن تحويلها إلى جليكوجين وتخزينها في العضالت والكبد إلستخدامها الحقاً. 

نظراً لطبيعة قصر المدى للكربوهيدرات و عدم   الجليكوجين هو ما يعطي العضالت شكل “التكوير” أو اإلمتالء بمعنى أدق. و 

قدرة الجسد على تخزين الكثير منها, جسم اإلنسان ال يستطيع اإلعتماد علي الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة خالل فترات 

في الجسم هو  المدخول الغذائي المنخفض )المجاعة أو نقص توافر الغذاء(. وهذا هو السبب في ان مصدر الطاقة البديل المفضل 

مخزون الدهون ألنها طاقة طويلة المدى و يمكن للجسم اإلعتماد عليها في أوقات الشدة باإلضافة إلى أن الجسم يستطيع تخزين  

من الكربوهيدرات, سيقوم الجسم بتحويل بعضها إلى  الكثير جداً الكثير من الدهون بعكس الكربوهيدرات.و لذلك عندما تستهلك 

ستخدامها في وقت الحق )تذكر ان هذا يحدث فقط في حالة وجود فائض من السعرات الحرارية.( فكر في دهون و تخزينها إل

 .األمر كآلية دفاعية للبقاء علي قيد الحياة

 

الكربوهيدرات مهمة جداً للوظائف الدماغية )كالتفكير ووظائف المخ والحالة المزاجية( و األداء البدني المتميز. نعم ، نحن لسنا  

جة إلى الكربوهيدرات للبقاء علي قيد الحياة ، ولكن هذا ال يعني أنها غير مفيدة في تحسين حياتنا و صحتنا و أدائنا بحا

الرياضي. مش معنى إننا ممكن نعيش من غير حاجة إننا غي غنى عنها. على سبيل المثال ، يستطيع كٌل منا البقاء على قيد  

 !ن الكلية الثانية غير مفيدة أو أننا في غنى تام عنها؟ بالطبع الالحياة بكلية واحدة. لكن هل معنى هذا أ

 :إذا كنت قد حاولت منظام غذائي منخفض الكربوهيدرات من قبل ، أكيد شعرت بما يلي

 .أصبحت أكثر إنفعاالً عن المعتاد •

لك أصبح شكلها شكل عضالتك أصبح فارغاً )أصغر( مقارنة من قبل. عضالتك إستنزفت الجليكوجين المخزن بها ولذ •

 .أصغر من الحقيقة

 .شعرت بإجهاد أكثر من المعتاد حيث أن مستويات الطاقة الخاصة بك قلت عن ما قبل •

األداء الخاص بك في صالة ألعاب الرياضية أو اي رياضة بصفة عامة قد قل. وهذا ينطبق أكثر علي الرياضات  •

 .علي سبيل المثال: كرة القدم .(endurance)ب الدراجة القائمة علي المسافات الطويلة كالماراثون و الجري و ركو

 .تقلبات مزاجية شديدة •

 .البامب أو إمتالء العضالت بالدم أصبح أقل بكثير عن ما قبل •

تلك ليست سوي حفنة من العديد من األعراض التي مر البعض منا بها عند إستهالك كميات قليلة جداً من الكربوهيدرات لفترة 

، و حساب كمية البروتين المثالية وكمية الدهون المثالية  متطلباتك من السعرات الحرارية اليوميةليست بالقصيرة. بعد حساب 

تبقي من السعرات الحرارية الخاصة بك سيأتي من الكربوهيدرات. ومن المفارقات )في الجزء التالي من هذا الفصل( ، فإن ما 

 !أن الكربوهيدرات ستشكل أيضاً الغالبية العظمة من سعراتك الحرارية اليومية

 !الكربوهيدرات ال تسبب تخزين الدهون
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أتذكر العامل األول واألكثر أهمية لتخزين الدهون؟ إذا كان لديك ذاكرة جيدة ستتذكر أننا نخزن الطاقة )دهون و عضالت( من  

هذا هو العامل األساسي فقط! واإلفراط في تناول الطاقة )السعرات الحرارية( في غياب ممارسة   !السعرات الحراريةفائض 

الجميع الكربوهيدرات؟ نعم ، صحيح أن الكربوهيدرات يمكن  الرياضة البدنية يسبب تراكم الدهون في الجسم. فلماذا يتهم 

تحويلها إلى الدهون وتخزينها لإلستخدام في وقت الحق ، ولكن هذا يحدث في وجود فائض السعرات الحرارية و تناول الكثير 

 .)جداً جداً( من الكربوهيدرات

 

رات الحرارية الداخلة = السعرات الحرارية الخارجة( و  وبعبارة أخرى ، إذا كنت في حالة من توازن السعرات الحرارية )السع

لن تخزن الدهون و تصبح سميناً. لذلك ، نحن   !تقوم بتناول الكثير من الكربوهيدرات ، خمن ما يحدث. ال شيء على اإلطالق

بق علي المغذيات نخزن الدهون فقط في حالة إستهالك طاقة أكثر من إحتياجات الجسم اليومية. في الواقع ، نفس الشيء ينط

األخرى ؛ البروتين والدهون. مفيش حاجة فيهم هتخليك طخين وتبدأ في تخزين الدهون. ولكن إذا كنت تأكل الكثير منهم في  

 .حالة وجود فائض من السعرات الحرارية ، سيزيد وزنك و كم الدهون بجسمك

 الكربوهيدرات وبناء العضالت 

جلسات تدريب؟ البامب )ضخ الدم في العضالت( اللي بتخليك تفتكر  10صل مرة كل هل تعرف البامب الكويسة جداً اللي بتح 

إنك شبه أرنولد و تقعد تبص لنفسك في المراية لمدة ساعة و تتصور على الفايسبوك و اإلنستجرام! الكربوهيدرات تساعد على 

لكربوهيدرات قبل التدرب، في الغالب أنك الحصول على هذا المستوى من ضخ الدم في العضالت. إذا قمت بتناول الكثير من ا

ليس هذا ما يساعد على بناء العضالت )بسبب   , ستحصل على بامب رائع في الجيم! في حين ان هذا قد يكون مسلي 

 .الكربوهيدرات يعني(

 :الكربوهيدرات يمكن ان تساعدك علي بناء العضالت عن طريق ▪

 .تحسين أدائك في الصالة الرياضية ▪

 .كبر من السعرات الحرارية الخاصة بك حتى تكون في فائض من السعرات الحراريةشغل الجزء األ ▪

زيادة محتوي الجليكوجين داخل العضالت ليس ضرورياً لبناء العضالت, ولكن سيساعدك على تحسين شكلك بشدة من خالل 

 .إبقاء عضالتك ممتلئة )مليئة بالجليكوجين(

 الكربوهيدرات و حرق الدهون

اد الشائع , الكربوهيدرات يمكن أيضاً أن تساعدك علي حرق الدهون بسرعة! في الواقع, بعض الناس لن يحصلوا  خالفاً لإلعتق

على نتائج جيدة إذا قاموا بإتباع نظام منخفض الكربوهيدرات من حيث حرق الدهون في الجسم واألداء الرياضي. هذا الكالم  

هؤالء األفراد يمكنهم التعامل مع الكربوهيدرات جيداً. لذلك لن     ولين.ينطبق أكثر على األشخاص ذوي حساسية ممتازة لألنس

يكون من المنطقي وضع هذا الشخص علي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. هؤالء االفراد سيشعرون بالتعب و قلة الطاقة 

، نضع في إعتبارنا أن  لذلك .و تقلب المزاج. وهذا هو الحال عادة عند تغيير نظامك إلى نظام مخفض الكربوهيدرات

 .الكربوهيدرات ليست ضرورية ، ولكن بعض الناس يمكن التعامل معها أفضل من غيرها 

 

 :الكربوهيدرات يمكن أن تساعدك علي حرق الدهون عن طريق

مرة أخرى ، تحسين أدائك الرياضي و مستويات قوتك أثناء التمرين. الطاقة التي تحصل عليها من تناول  ▪

 .يمكن أن تساعدك علي دفع نفسك أكثر في صالة األلعاب الرياضيةالكربوهيدرات 

وهذا يعني أن جسمك سيستغل الكربوهيدرات إلنتاج الطاقة   .(protein sparing) منع أو تقليل تهدم البروتين ▪

ت أن  )الجلوكوز( و إستخدامها بدالً من تحطيم البروتين )األنسجة العضلية و العضوية(. وهكذا, يمكن للكربوهيدرا

 .تساعدك علي الحفاظ علي الكتلة العضلية الخاصة بك و حرق دهون أكثر
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وضع الجسم في عجز معتدل من السعرات الحرارية بدالً من عجز أكثر من الالزم. و هذا ألن غالبية السعرات   ▪

كلما حاولت فقدان الوزن بسرعة أكثر كلما فقدت عضالت أكثر و   .الحرارية لشخص ما تأتي من الكربوهيدرات

 .حرقت دهون أقل

ومن الجدير أيضاً ان نالحظ أن األلياف الغذائية )الكربوهيدرات( ، كما نوقش سابقاً ، تحسن عملية الهضم و يضبط مستويات  

الجلوكوز في الدم مما يساعد على تحسين التمثيل الغذائي و نقل المغذيات للعضالت، وتحسين الصحة ، وتحسين إمتصاص  

و كمان جيدة لبناء العضالت و حرق الدهون. لن تكون قادراً علي . و تحسين حركة الهضم الفيتامينات والمواد الغذائية ،

 !الحصول علي األلياف من البروتين أو الدهون

 ما التالي ؟ 

ختلفة من الكربوهيدرات: الكربوهيدرات المعقدة و الكربوهيدرات البسيطة. هل هناك اي  الخطوة التالية هي مناقشة األنواع الم

 .اختالفات بين اإلثنين؟ و أيهما أفضل
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 الكربوهيدرات المعقدة و الكربوهيدرات البسيطة. أيهما أفضل؟ 

عندما يتحدث أنصار و أعداء الكربوهيدرات  في حين ان آخر مقالة كانت مقدمة لعالم الكربوهيدرات ، القصة ما زال لها تكملة. 

 :عن هذا الموضوع ، فإن المحادثة أكيد ستتضمن علي األقل واحد من المصطلحات التالية

 .الكربوهيدرات المعقدة مقابل الكربوهيدرات البسيطة ▪

 .(glycemic index) المؤشر الجاليسيمي ▪

 .(insulin spikes) إرتفاع اإلنسولين ▪

 .(Anabolic window) النشطةالنافذة  ▪

كالم رائع. ولكن هذه المصطلحات غالباً ما يتم طرحها بدون فهم أساسي للمعنى الحقيقي من وراء كل منها. في حين انني قد ال 

أكون عالماً أو الشخص األكثر دراية في هذا المجال ، ولكن اعتقد انني اعرف ما يكفي لمناقشة هذا الموضوع. أوالً ، دعونا 

 .ناقش ما يعنيه كل مصطلحن

 كربوهيدرات بسيطه 

 .عندما يشير الناس إلى الكربوهيدرات البسيطة ، فإنهم يقصدون األطعمة والمشروبات منخفضة الجودة المعبئة بالسكر

ل  بعض األمثلة هي: العصائر ، األرز األبيض ، المعكرونة البيضاء ، الطحين األبيض ، الحلوى ، السكر… الخ. القائمة تطو

ونتيجة لذلك ، يكسر جسمك تلك   .لديها بنية كميائية بسيطةفي الواقع, الكربوهيدرات البسيطة تشير إلى الكربوهيدرات التي 

 .النشويات بشكل أسرع وأسهل ، مما يؤدي إلى إنتائج طاقة قصيرة المدى و إرتفاع األنسولين بسرعة

 الكربوهيدرات المعقدة

المعقدة ، فإنه يقصد مصادر الكربوهيدرات عالية الجودة مثل: األرز البني ، والخبز   عندما يذكر شخص ما الكربوهيدرات

والخضروات والفواكه والبقوليات… الخ. في الواقع,  (whole wheat) القمح الكامل ، والمعكرونة الكاملة الحبوب

وهكذا ، فإن الجسم لديه صعوبة في هضم تلك   .لديها بنية كيميائية معقدة الكربوهيدرات المعقدة تشير إلى الكربوهيدرات التي

األطعمة وكسر تلك السالسل ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إرتفاع األنسولين بتدرج و يبقي مستويات الجلوكوز في الدم 

 .أكثر استقراراً 

 -Insulin spike- إرتفاع االنسولين

ى زيادة مستويات االنسولين في الدم بعد تناول وجبة ما ، أو بشكل  تعريف إرتفاع االنسولين أمر سهل. يشير ارتفاع اإلنسولين إل

أكثر تحديداً ، تناول الكربوهيدرات. النظرية هي ان الكربوهيدرات البسيطة تسبب ارتفاعاً كبيراً وأسرع في االنسولين على 

 .عكس الكربوهيدرات المعقدة. في حين ان هذا صحيح في أغلب الحاالت ، و لكن ليس دائماً 

 -Anabolic Window- النافذة اإلبتنائية

دقيقة بعد جلسة التمرين. النظرية في أوساط  60-30النافذة اإلبتنائية” يشير إلى الـ “التعريف السائد وسط المتدربين لـ 

كله و  المتدربين هو أنه خالل هذا الوقت, جسمك يحتاج إلى المواد الغذائية إحتياج شديد مما سيؤدي إلى إمتصاص أي شئ تأ 

إستخدام معظمه في بناء العضالت و حرق الدهون. و إستكماالً لهذا المفعول السحري يجب على الشخص تناول كمية من  

البروتين “سريع المفعل” وبعض الكربوهيدرات البسيطة لرفع األنسولين بأسرع ما يمكن ليتم اإلستفادة من هذه النافذة. خالف 
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هذه مجرد تكهنات ، فان الفكرة مثيره لإلهتمام بالتاكيد. و لكن الكالم ده مش صحيح. ضع  ذلك ، ستفوتك الفرصة! وفي حين ان 

 .هذا الكالم في اإلعتبار ألننا سنناقشه الحقاً في هذه المقالة

 المؤشر الجاليسيمي 

و   1لمقياس بين المؤشر الجاليسيمي يشير إلى تأثير بعض المواد الغذائية علي مستويات الجلوكوز في الدم. ويتراوح هذا ا

وكلما إرتفعت درجة بعض المواد الغذائية علي هذا المقياس ، يرتفع تأثيره السريع على مستويات األنسولين. علي سبيل  .100

درجة علي مقياش المؤشر الجاليسمي ألنه بسبب إرتفاع قوي و سريع في مستويات اإلنسولين في   100المثال ، الجلوكوز لديه 

 .الدم

 

ات المعقدة لديها ترفع معدالت األنسولين بنسبة أبطأ و أقل )تدرج( بالمقانة بالكربوهيدرات البسيطة. قد تتسائل ،  الكربوهيدر

كلما أكثرت في رفع معدالت األنسولين لمعدالت عالية و بسرعة كلما أصبحت    لماذا هذا يهمنا؟ يهمنا ألنه في كثير من األحيان

مقاومة األنسولين تعني   ,ل السكر العادي(كما سبقت مناقشته هنا )سكر الفاكهة مقاب. وأكثر مقاومة لألنسولين بمرور الوقت

انخفاض قدرة الجسم علي تقسيم المواد الغذائية بشكل جيد. بالتالي تنخفض القدرة على بناء العضالت, أو تخسر بعض  

 .العضالت إذا كنت تحاول حرق الدهون

 

يات األنسولين يزيد بسرعة من خطر  و من وجهة النظر الصحية ، تأثير الكربوهيدرات البسيطه الشديد و المفاجئ على مستو

اإلصابة بمرض السكري وأمراض القلب بمرور الوقت. فكر في األمر مثل قطار المالهي من ناحية الصعود و الهبوط  

المفاجئين. هذا هو بالبالضبط ما تفعله الكربوهيدرات البسيطة لمستويات األنسولين الخاصة بك; تمدك بطاقة سريعة ثم تشعر  

 .بالتعب

 

ن ناحية أخرى ، الكربوهيدرات المعقدة ال تسبب هذا اإلرتفاع الدرامي في مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن ان تساعد في  م

الحفاظ علي مستويات أكثر استقراراً من األنسولين. بالتالي ، خطر اإلصابة بمرض السكري وأمراض القلب ينخفض بشكل 

 !باالنسولين. في الواقع ، يمكن تحسين حساسية االنسولين الخاص بك ملحوظ وتنخفض أيضاً مخاطر إصابتك بمقاومة

 الكربوهيدرات المعقدة مقابل الكربوهيدرات البسيطة 

 إذا ، ما هو الحكم النهائي بشأن هذه المسالة؟

الفردية. ولكن ما يمكن للجميع  األمور ليست دائماً أبيض خالص أو أسود، وخاصة عندما يتعلق األمر بعلم التغذية واإلختالفات 

هل هذا يعني أنه ال يجب تناول   .اإلتفاق عليه هو أن غالبية النظام الغذائي الخاص بك ينبغي ان تتألف من الكربوهيدرات المعقدة

أي كربوهيدرات بسيطة؟ كال على اإلطالق! و هذا أمر غير مطلوب و ال نوصي به على اإلطالق. خاصة مع نظام حياتنا  

يث والخروج لتناول الطعام ، واألطعمه المصنعة ومثل هذا التعرض العالي للكربوهيدرات البسيطة علي أساس يومي و في  الحد

 .كل مكان

 :لذلك ، إذا كان معظم النظام الغذائي الخاص بك يتكون من الكربوهيدرات المعقدة ، يجب ان تتوقع ما يلي

 .إنخفاض خطر اإلصابة بمرض السكري ▪

 .اإلصابة بأمراض القلبإنخفاض خطر  ▪

أفضل. هذا أمر هام لبناء العضالت و   (nutrient partitioning) تحسين حساسية األنسولين و بالتالي تمثيل غذائي ▪

 .حرق الدهون

 .تحسين الصحة ▪

 .تحسين مستويات الطاقة بسبب بطء هضم الكربوهيدرات و تدرج إنخفاض مستوى الجلوكوز في مجري الدم ▪
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 .بعد األكل متحسش بتعب مفاجئ ▪

 .أداء وظيفي أفضل للجهاز الهضمي ▪

 .إمتصاص عناصر غذائية أفضل من قِبَل الجسم ▪

 .إنخفاض نقص العناصر الغذائية الهامة )هتشوف ليه تحت( ▪

إحساس أفضل بالشبع. محتوي األلياف الغذائية العالي في الكربوهيدرات المعقدة سيساعد علي إبقائك شبعان لفترة   ▪

مات الجوع أثناء الدايت بالذات. الكربوهيدرات البسيطة ستشبعك بشكل مؤقت ، ولكن ستشعر  أطول مما سيقلل هج 

 .بالجوع بعد فترة وجيزة

في حين أن المؤشر الجاليسيمي أداة مفيدة ألولئك الذين يسعون لتحسين صحتهم و شكلهم, هذا المؤشر به بضعة عيوب. علي 

منخفض يمكن أن تسبب إرتفاع عالي و  .G.Iها كربوهيدرات معقدة أو لديها سبيل المثال ، بعض األطعمة التي تصنف علي أن

مفاجئ في مستويات األنسولين بالدم مثل الكربوهيدرات البسيطة! باإلضافة إلى ذلك ، تم تصميم المؤشر الجاليسمي بناًء على 

 .تناول هذا الطعام لوحده و ليس كجزء من وجبة. و هذا يجعل التأثير مختلف تماماً 

يعني ببساطة المؤشر الجاليسمي لكل طعام تم تحديد نقاطه )مدى تأثيره على األنسولين( من قبل الباحثين أثناء تناول هذا الطعام 

٪ من الوقت سنتناول الكربوهيدرات كجزء من وجبة   99وحده فقط! في الحياة الحقيقية ، من سيأكل ملعقة من السكر لوحدها؟ 

وكالهما يمكن أن يزيد أو يخفض مستويات الجلوكوز في الدم. فالتأثير يصبح مبني على تكوين  مع بعض الدهون والبروتين ،

 .الوجبة بأكملها و ليس كل طعام لوحده

علي سبيل المثال, تناول الدهون مع الكربوهيدرات البسيطة سيبطئ هضم الكربوهيدرات مما سيؤدي إلى إرتفاع مدرج )غير 

على عكس تناول نفس هذه الكربوهيدرات البسيطة لوحدها! في جوهر هذا الموضوع، المؤشر   مفاجئ( في مستويات األنسولين

 !الجاليسيمي مش مهم أوي زي ما الناس بتفتكر

 الكثافة الغذائية ومحتوي األلياف الغذائية 

الكثافة الغذائية ومحتوي   ما يهمنا حقاً عندما يتعلق األمر بالكربوهيدرات المعقدة مقابل الكربوهيدرات البسيطة ، يجب مناقشة

األلياف الغذائية لكل منهما. الفرق األساسي بين كال النوعين من الكربوهيدرات هو ان الكربوهيدرات المعقدة تحتوي على 

 .الكثير من العناصر الغذائية الهامة و األلياف الغذائية المفيدة بالمقارنة بالكربوهيدرات البسيطة

 

ن في حالتها الطبيعية )الخام(. وهذا يعني انه ال تزال تحتوي على الفيتامينات والمواد الغذائية الكربوهيدرات المعقدة بتكو

والمعادن واأللياف. في حين أن الكربوهيدرات البسيطة قد تم تصنيعها و تبييضها حتى الموت من خالل عمليات التصنيع التي 

 .اف مقارنة بالكربوهيدرات المعقدةتقلل من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن واأللي 

 

، وإدارة  يحسن حركة األمعاء  لياف الغذائية ضرورية للجهاز الهضمي حتى يعمل بشكل جيد وكما سبقت مناقشته ، األ

مستويات االنسولين بشكل أفضل مما يحسن التمثيل الغذائي. باإلضافة إلى ذلك ، فإن تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن 

 .والمواد الغذائية األساسية سيحسن صحتك و أدائك الرياضي

 

اعدك علي بناء العضالت بشكل أسرع من خالل مساعدتك  الكربوهيدرات البسيطة يمكن ان تس  .من المهم أن نالحظ شيئاً هاماً 

على تناول الكثير من السعرات الحرارية نظراً لسهولة تناول كميات كبيرة منها. وهذا يعني ، إذا كانت متطلباتك من السعرات  

، من المرجح أنك لن تقدر على تناول سعراتك الحرارية للكربوهيدرات  لبناء العضالت سعر حراري  3000الحرارية اليومية 

سعرة حرارية من األرز البني أو  1500من كربوهيدرات معقدة ألنها بتشبع جداً! مش مصدق؟ طيب فكر بس في مجرد تناول 

 لمساعدتك في الحصول علي  البطاطا و قل لي أنك ال تشعر بالغثيان. بالتالي الكربوهيدرات البسيطة توفر مصدراً إضافياً 
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السعرات الحرارية التي يجب عليك تناولها. الكربوهيدرات البسيطة لذيذة كمان وسهلة التحضير و تمد جسمك بكميات طاقة  

 .عالية بسرعة زي مثالً قبل الجيم

قة )بس أكيد مش سكر  دقي 30تناول بعض الكربوهيدرات البسيطة قبل القيام بأي نشاط رياضي كنت تنوي القيام به في غضون 

مثالً(. نقطة هامة هي األلياف الغذائية ممكن تساعد على إشباعك لفترة طويلة و تسهيل عملية الهضم و حركة األمعاء ، و لكن  

إذا تناولت الكثير من األلياف )وهذا نادراً ما يحدث( يمكن أن يسبب نتائج عكسية و يسبب اإلمساك! قد يحدث هذا ألن األلياف  

لكثير من الماء وتخلق “اإلنتفاخات” التي يمكن ان تؤدي إلى إبقاء الغذاء للكثير من الوقت في الجهاز الهضمي و جعل تمتص ا

حركة اإلخراج أبطأ. وهكذا, الكربوهيدرات البسيطة يمكن ان تساعد أيضاً في إبقاء الجهاز الهضمي الخاص بك نظيف و 

 .بصحة جيدة

 

 

 الخالصة 

النظام الغذائي الخاص بك يتكون من الكربوهيدرات المعقدة. الكربوهيدرات البسيطة يمكن أيضاً ان يكون  تأكد من أن معظم 

مصدراً إضافياً كبيراً للحصول علي هدفك من السعرات الحرارية وتحسين مستويات الطاقة الخاصة بك علي المدى القصير إذا 

 .كنت تستعد لنشاط رياضي

دقيقة ، فإن الكربوهيدرات  30شعر بالتعب وتريد ان تصل إلى الصالة الرياضية في غضون علي سبيل المثال ، إذا كنت ت

البسيطة ستقوم بعمل أفضل بكثير في تعزيز مستويات الطاقة الخاصة بك من ما ستفعله الكربوهيدرات المعقدة. بس األفضل 

على المدى البعيد ، طالما أن النظام الغذائي   الجمع بين اإلثنين للحصول على مستوى ثابت من الطاقة خالل وقت التمرين.

 .الخاص بك يتكون أساساً من الكربوهيدرات المعقدة ، يمكنك أيضاً تناول بعض الكربوهيدرات البسيطة من غير مشاكل

 .اإلثنين لهم فوائدهم و عيوبهم 

  .ة لكالخطوة التالية في هذا الجزء من هذا الفصل سيكون حساب كمية الكربوهيدرات المثالي
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 من الكربوهيدرات  يحساب احتياجات

أهالً بكم في الجزء الثالث من سلسلة الكربوهيدرات. في المقالين السابقين, ناقشنا اإلختالفات األساسية بين الكربوهيدرات 

عضالت و  البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. تعلمنا أيضاً إزاي تناول كميات مثالية من الكربوهيدرات سيساعدك علي بناء ال

حرق الدهون بشكل أسرع, باإلضافة إلى تحسين صحتك, و حالتك المزاجية و أدائك الرياضي. الخطوة المنطقية التالية ستكون  

 .حساب احتياجاتك من الكربوهيدرات لمساعدتك علي تحقيق أهدافك 

 

بحسب أهدافك.  لسعرات الحرارية اليوميمتطلباتك من او   احتياجات اليومية من البروتين حتى اآلن ، المفروض تكون حسبت 

 .إذا لم تكن قد فعلت ذلك ، اآلن هو الوقت المناسب للعودة وحساب هذه األرقام

 

 لذلك ، كم من الكربوهيدرات يجب ان تأكل لبناء العضالت ، حرق الدهون و تحسين صحتك؟

)كمية البروتين المثالية + كمية الدهون    – احتياجاتك من الكربوهيدرات = إجمالي متطلبات السعرات الحرارية اليومية 

  المثالية(

ما يعنيه ذلك هو انه بعد حساب كميه السعرات الحرارية التي ستتنالوها، تحتاج فقط إلى طرح كمية البروتين والدهون التي 

 .تحتاجها من متطلبات السعرات الحرارية اليومية و سيكون هذا احتياجك المثالي من الكربوهيدرات

 

 :المث

 

 .سعرحراري  2000احتياجات محمد من السعرات الحرارية في اليوم = 

 

 4جرام من البروتين يحتوي على  1سعر حراري )كل   400غرام =  100احتياجات محمد من البروتين بحسب أهدافه = 

 سعرات حرارية ، فاكرين؟( 

 

 .سعر حراري  540اب هذا في المقال التالي( = جرام في اليوم الواحد )سنريك كيفية حس 60احتياجات محمد من الدهون = 

 

سعر حراري من    1060=  940 – 2000( = 540+  400) – 2000بالتالي, احتياجات محمد المثالي من الكربوهيدرات = 

 .الكربوهيدرات

 

أعاله, كمية   وهكذا, في المثال .سعرات حرارية  4غرام من الكربوهيدرات يحتوي علي  1اآلن ، تماماً مثل البروتين ، كل 

 .غرام  265 = 4 / 1060 = محمد من الكربوهيدرات

 

 !بس كده ، خلصنا 

 

 .لقد قمت بحساب احتياجاتك من الكربوهيدرات بنجاح

 كربوهيدرات معقدة وال كربوهيدرات بسيطة؟ 

عقدة لتحسين كما ذكرت في المقالة السابقة ، يجب ان تأتي معظم الكربوهيدرات الخاصة بك من مصادر الكربوهيدرات الم

أدائك الرياضي و صحتك و تعظيم بناء العضالت و حرق الدهون. و هنا قائمة سريعة من مصادر الكربوهيدرات المعقدة التي 

 :يمكن ان تشملها في نظامك الغذائي
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البقوليات. البقوليات تحتوي علي الكثير من األلياف والبروتين )غير كامل( وغيرها من المعادن األساسية   ▪

 .تاميناتوالفي

 .الخضروات ▪

 .الفواكه. خاصةً التوت والبطيخ والفواكه الليفية ▪

 .(wholewheat) المعكرونة البني ▪

 .خبز كامل الحبوب ▪

 .األرز البني ▪

 .دقيق كامل الحبوب ▪

 .البطاطا الحلوة ▪

 .الكينوا ▪

الكربوهيدرات البسيطة ستتيح المجال لك لتناول طعام يمكنك أيضاً تناول بعض الكربوهيدرات البسيطة كما ناقشنا من قبل. ان 

 .لذيذ بالذات في المناسبات و المواقف اإلجتماعية

 الخطوة التالية 

 

 :عند هذه النقطة لديك ما يلي

 .متطلبات السعرات الحرارية اليومية ▪

 .كمية البروتين المثالية ▪

 .كميه الكربوهيدرات المثالية ▪

الهام التي تلعبه الدهون في صحة الجسم و شكله. و سنقوم أيضاً بحساب كمية الدهون التي يجب  الخطوة التالية هي مناقةه الدور

 .ان نأكلها لتحسين الشبع و مستويات الهرمونات والصحة
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 تعريف الدهون الغذائية و أهميتها الصحية

 !أهالً بكم في الجزء الثالث واألخير من فصل الماكروز

كمية  و  احتياجاتك من البروتين، و  متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بكك حتى اآلن ، يجب ان يكون لدي

و لكن إتفقنا أنه لحساب كمية الكربوهيدرات اليومية الخاصة بك ، يجب علينا أوالً حساب احتياجاتك   .الكربوهيدرات المثالية لك

اليومية من الدهون. سوف تتعلم كيفية القيام بذلك في هذا القسم. حتى اآلن, نحن نتفق علي أن تناول كمية كافية من البروتين أمر 

ضروري لبناء العضالت بسرعة و حرق الدهون وتحسين الصحة. ونحن نتفق أيضاً علي ان الكربوهيدرات مش السبب في  

تخزين و اكتساب الدهون ، ولكن السعرات الحرارية الزائدة عن متطلباتنا هي المسئولة عن ذلك. إذاً ، ماذا عن الدهون  

 الغذائية؟ 

 تختفي من نطاق اللياقة البدنية هو أن الدهون بتخليك تخزن دهون! زي مثالً لو أنا أكلت  أحد الخرافات السخيفة التي بدأت أخيراً 

هذا الكالم خاطئ جداً! أكل الدهون ال يتسبب في   !جرام من الدهون اآلن يبقى هيتحولوا و يتخزنوا لدهون في جسمي 100

في إكتساب الوزن أو الدهون. و لكن موضوع الدهون   تخزين الدهون. للمرة األلف ، السعرات الحرارية الزيادة هي ما تتسبب

 .أكثر تعقيداً قليالً 

الدهون الغذائية هي المغذي األكثر كثافة من ناحية السعرات الحرارية. وهكذا, تناول الكثير من الدهون يمكن أن يسبب تناول  

ية. في هذه الحالة فقط ستكسب  الكثير من السعرات الحرارية عن طريق الخطأ و وضعك في فائض من السعرات الحرار

 .الوزن. ولكن الدهون في نفسها لن تسبب زيادة الوزن

 

بل على العكس ، الدهون الغذائية ضرورية لصحة أفضل وستساعدك علي بناء المزيد من العضالت بسرعة ، وتعظيم حرق 

 .دهون صحية و دهون غير صحيةالدهون وتحسين صحتك. هذا في في حالة تناولك األنواع الصحيحة من الدهون. لدينا 

 أنواع الدهون الغذائية 

 :أنواع رئيسية من الدهون الغذائية 4لدينا  -

 

 .الدهون المشبعة )كانت مركز الجدل مؤخراً(

 

 .الدهون المتحولة )هذا النوع من الدهون عبارة عن سموم(

 .الدهون األحادية المشبعة )ممتازة( -

 .ممتازة(الدهون غير المشبعة )أيضا  -

معظم هذه األنواع مهمة وينبغي ان تؤكل علي أساس يومي لتحسين صحتك. وبعضها ، أو في رأيي المتوضع ، نوع واحد فقط 

 .ينبغي تجنبه تماماً إذا كان ذلك ممكناً 

 .دعونا نبدأ بأنواع الدهون الجيدة : األحادية المشبعة وغير المشبعة 
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 ةلمتعددة الغير مشبعالدهون األحادية المشبعة و الدهون ا

تعالوا نتكلم في األخبار الجيدة أوالً ونقوم بمناقشة األنواع الصحية من الدهون الغذائية. وتشمل الدهون غير المشبعة الدهون  

األحادية وغير المشبعة. وينبغي لهذين النوعين من الدهون الغذائية تشكيل غالبية النظام الغذائي الخاص بك. لسوء الحظ ،  

م الغذائي العربي و الغربي النموذجي يحتوي على كميات كثيرة من أنواع الدهون األخرى والتي هي واحدة من األسباب  النظا 

وليس من المصادفة أن الزيادة في استهالك الوجبات السريعة رافقها زيادة في   !التي تسبب األمراض على المدى الطويل

 .معدالت السمنة وأمراض القلب

 الدهون غير المشبعة؟ ما هي 

الدهون غير المشبعة تشير إلى الدهون األحادية المشبعة و غير المشبعة. هذا النوع من الدهون لديه عدد أقل من ذرات  

 .الهيدروجين مقارنةً بالدهون المشبعة والمتحولة. بالتالي الدهون دي بتفضل في حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة

 ة الدهون األحادية المشبع 

 

وبفضل نظامنا الغذائي التقليدي ، غالباً ما تأتي غالبية مدخولنا من الدهون غير المشبعة من الدهون األحادية غير المشبعة. وهو  

ليس بالضرورة شيء سيئ ، ولكن التوازن هو المفتاح )هنتكلم في الموضوع ده أكثر تحت(. الدهون األحادية المشبعة موجودة  

ول السوداني ، اللوز ، الكاجو ، الجوز… الخ( ، زيت الزيتون وزيت الكانوال )تجنب زيت الكانوال  بوفرة في المكسرات )الف

 .(مثل الطاعون. زيت الكانوال عبارة عن سم بسبب عملية الهدرجة

 

ب وتقليل خطر وقد أظهرت الدراسات العلمية أن األنظمة الغذائية المليئة بالدهون األحادية المشبعة مفيدة جداً لتحسين صحة القل

اإلصابة بأمراض القلب بدالً من إتباع نظام غذائي مليئ بالدهون المتحولة والمشبعة. كما تم ربط الدهون األحادية المشبعة  

 .(Triglycerides) والدهون الثالثية (LDL) بإنخفاض مستويات الكوليسترول في الدم ، وبشكل أدق ، الكولسترول السيئ

 

دية المشبعة بكميات كبيرة في بلدان البحر األبيض المتوسط كجزء من نظامها الغذائي التقليدي في هذه  تُستهلَك الدهون األحا 

المنطقة. وتميل هذه البلدان إلى إستهالك الكثير من زيت الزيتون ، وهو مصدر ممتاز للدهون غير المشبعة األحادية. عند 

ر األبيض المتوسط أقل عرضة بكثير لإلصابة بأمراض القلب. ويرجع ذلك  المقارنة بالبلدان الغربية ، تبين أن سكان منطقه البح 

أيضاً إلى إنتشار الدهون المتحولة والمشبعة في النظم الغذائية الغربية. بالتالي ، فإن ما يجعل سكان بلدان البحر المتوسط أقل 

 .دون اآلخرعرضة لإلصابة بأمراض القلب هو هذين العاملين السابق ذكرهم ، وليس فقط واحد 

 الدهون غير المشبعة 

 

زيت السمك يعتبر مصدر جيد لهذا النوع من الدهون. خالل السنوات األخيرة الماضية , قامت شركات المكمالت الغذائية  

بتسويق زيت السمك بشكل كبير كعالج سحري لكل شيء بدأ من إرتفاع نسبة الكولسترول في الدم إلى آالم المفاصل. في حين 

، فإنهم ال يقولون القصة بأكملها. لكن تبقى الدهون غير المشبعة المصدر الرئيسي لألحماض الدهنية  يح إلى حد ماصح أن هذا

 .األساسية للجسم

 

. تركز صناعة اللياقة البدنية خالل السنوات األخيرة علي األحماض  3و أوميغا   6وتشمل األحماض الدهنية األساسية: أوميغا 

 .3-الدهنية اوميغا 

 

تناول كمية كافية من الدهون غير المشبعة ضروري لبناء أغشية الخاليا  .دهون غير المشبعة ضرورية لصحة اإلنسانال

والنهايات العصبية. الدهون غير المشبعة تساعد أيضاً علي مكافحة اإللتهاب المركزي ، والتي يعد من العوامل األساسية لصحة 
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الغذائية في الدول العربية و الغربية بالنظم الغذائية في البلدان األسيوية المشهورة   أفضل و بناء جسم أفضل. عند مقارنة النظم

بتناول الكثير من األسماك الدهنية علي أساس يومي تقريباً ، نجد أن األبحاث العلمية أثبتت أيضاً أن سكان هذه البلدان أقل  

 .3جع لتناولهم الكثير من األوميجا عرضة بكثير لإلصابة بأمراض القلب. و السبب الرئيسي في ذلك ير

 

حسناً ، يجب أن نفهم أهمية تناول معظم الدهون الغذائية من الدهون األحادية المشبعة وغير المشبعة. لكن ال يزال هناك شيء  

 .3وميغا إلى األ 6واحد مهم في مجال اللياقة البدنية الناس لسه مش مركزة عليه برغم أهميته! وهذا الشئ هو: نسبة األوميغا 

 3إلى األوميجا  6نسبة األوميجا 

 3الدهنية وفقرها بأحماض األوميجا  6كما ذكرنا من قبل ، نمط حياتنا العادي و وجباتنا التقليدية غنية جداً بأحماض األوميجا 

ان , اللحوم الحيوانية الدهنية موجودة في معظم الزيوت التي تستهلك يومياً, منتجات األلب 6الدهنية. وذلك ألن أحماض األوميجا 

 .الدهنية ، يجب تناول األسماك الدهنية 3من ناحية أخرى ، لتستهلك كمية جيدة من أحماض األوميجا  .والمكسرات

 :بعض أمثلة األسماك الدهنية هي

 سمك السلمون  •

 السردين  •

 األنشوجة •

 الماكريل  •

 الرنجة  •

 البطارخ  •

علي مدي العقد الماضي أو نحو ذلك جاء عادة إلى نفس اإلستنتاج:  3األوميجا البحوث واسعه النطاق التي تم إجراؤها علي 

، تحسن الوظائف الدماغية ،  (HDL) الدهنية تحسن مستويات الكولسترول و تزيد كمية الكولسترول الجيد 3أحماض األوميجا 

 .إلى تمثيل المواد الغذائية بشكل أفضلتحسن الذاكرة ، تحسن تدفق الدم إلى العضالت ، تحسن حساسية األنسولين مما يؤدي 

باإلضافة لذلك ، تحسين وظيفة العضالت ، وزيادة معدالت أكسدة الدهو )معدل حرق الدهون( والعديد من الفوائد التي لن  

الفوائد فقط ،  نستطيع سردها في هذه المقالة وحدها. بالتالي ، فإن المشكلة في نظامنا الغذائي التقليدي هو أننا لسنا متفقدين لهذه 

ولكننا أيضاً نستمر في تناول األطعمة قليلة الجودة و األطعمة المجهزة التي ال تفعل شيئاً سوي اإلضرار بصحتنا و تخريب 

 .شكل أجسادنا 

الدهنية تتحسن كل وظيفة في الجسم.   3وقد وجدت البحوث القوية األخيرة انه عندما تستهلك كمية وفيرة من أحماض األوميجا 

تلعب دوراً هاماً في صحتنا! النظام الغذائي األمريكي التقليدي يحتوي علي ما  3إلى األوميجا  6يؤكد لنا أن نسبة األوميجا مما 

! ومن الناحية المثالية ، ينبغي أن تكون هذه النسبة في مكان ما بين  3إلى األوميجا  6ضعف من األوميجا  25إلى  14يقرب من 

د لديه الوقت لحساب نسبته اليومية بدقة ، كل ما عليك فعله هو إتباع نظام غذائي عالي الجودة الذي . في حين ال أح 4:1إلى  2:1

( و النسبة هتتظبط تلقاء نفسها. من الجدير بالذكر أن 3يقوم علي الغذاء الطبيعي و الغني باألحماض الدهنية المفيدة )أوميجا 

 .هاب المركزيالدهنية تزيد اإللت 6ليس كل أنواع أحماص أوميجا 

 ؟ 6طيب ما هي بعض األطعمة الغنية بأوميجا 

 الجبن كامل الدسم ▪

 الحليب كامل الدسم ▪

 المكسرات ▪
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 الزبدة  ▪

 زيت السمسم  ▪

 .اللحوم الحيوانية. لحم البقر/الدجاج ▪

 .يومي تقريباً . لكنها تشمل األطعمة التي نتناولها علي أساس 6ال تشمل هذه القائمة كل األطعمة الغنية بأوميجا  :مالحظة

 ؟ 3طيب ما هي بعض األطعمة الغنية بأوميجا 

األسماك الدهنية: سمك السلمون ، الرنجة ، األنشوجة ، السردين ، الماكريل… الخ. من الناحية المثالية ، تناول  ▪

 .األسماك البرية ، و ليس أسماك المزارع

إنتشار المواد السمية العصبية مثل الزئبق في مكمالت زيت السمك )و نوصي بشدة بالمصادر عالية الجودة بسبب  ▪

 (.مكمالت زيت السمك منخفضه الجودة

 (حمض الفا لينولينيك :ALA) الجوز ▪

 بيض السمك )البيض/الكافيار(  ▪

 زيت بذور الكتان  ▪

 الماكوالت البحرية ▪

 السبانخ  ▪

 .. و ده بيأتي من الدجاج البري الذي يتغذى على بذور الكتان3البيض الغني بأوميجا  ▪

 .الدهنية و لكنها أكثر من كافية 3هذه القائمة ليست قائمة حصرية باألطعمة الغنية بأحماض أوميجا  :الحظةم

 زيت الكانوال عبارة عن سم 

في توصيات ولوائح هيئة األغذية و العقاقير األمريكية ، والمطاعم في جميع انحاء الواليات المتحدة يجب إستخدام زيت الكانوال 

 .وحيد في المطابخكمصدر الزيت ال

ال نقصد نشر نظرية المؤامرة ، ولكن زيت الكانوال هو واحد من أسوأ األشياء التي يمكن ان تضعها في جسمك! زيت الكانوال  

 :يحتوي على الدهون األحادية غير المشبعة ، ولكن هذا هو السبب في إعتباره سم نقي

اسعة النطاق لجعله أكثر مقاومه للمرض مما يعني  من زيت الكانوال خضع إلجراءات تعديل وراثيه و 90-95% ▪

 .تحقيق المزيد من الربح عن طريق تقليل الخسارة المحتملة

ومع ذلك ، يتعرض زيت الكانوال لعمليات صقل واسعة النطاق تجعله يفقد أي  .ال يباع زيت الكانوال في شكله الخام ▪

يد من عدد ذرات الهيدروجين به. وتسمي هذه العملية بعملية  قيمة غذائية كانت فيه بالبداية. عملية التصنيع كمان بتز

الهدرجة التي تهدف إلى جعل الزيت أكثر إستقراراً في درجة حرارة الغرفة علشان ميتحرقش أثناء القلي. مما يتيح 

 .الفرصة إلستخدامه مرة أخرى و توفير المصاريف! الموضوع كلوا فلوس كالعادة

غالباً  !منتجات تحتوي على زيوت مثل المنتجات المصنعة أو المخبوزة ، قم بقرائة المكونات  في المرة القادمة تنوي شراء

ستجد أحد الزيوت الداخلة في تكوين هذا المنتج مهدرج كلياً أو جزئياً. طيب تعمل إيه؟ إترك هذا المنتج و إذهب لشراء زيت  

 !الزيتون بدالً من ذلك

 ما التالي ؟ 

 :أنواع الدهون المفيدة ، حان الوقت لمناقشة الدهون الضارة. بالتالي ، سنناقش ما يلياآلن بعد أن تعلمت عن 

 الدهون التقابلية و الدهون المشبعة: هل هم مضرين فعالً؟ 
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 لمشبعة حقيقة الدهون التقابلية و الدهون ا

لحد اآلن ناقشنا أنواع الدهون المفيدة و هي الدهون غير المشبعة و الدهون األحادية المشبعة. حان الوقت لتغطية أسوأ أنواع  

الدهون. ومع ذلك ، أود ان اذكر في البداية أن الدهون المشبعة ليست سيئة كما يعتقد الناس. حتى اآلن ، يجب ان تكون قد  

معظم مدخولك من الدهون الغذائية يجب أن يأتي من الدهون غير المشبعة. إذا كنت غير متأكد من السبب، ال  تعلمت أهمية أن 

  .تقلق ، المقال القادم سيتعمق في هذا الموضوع

 الدهون التقابلية 

ضرة و غير قابلة إذا كان هناك شيء واحد خبراء اللياقة البدنية و أخصائي التغذية متفقين عليه هو أن الدهون التقابلية م

 .لإلستخدام اآلدمي. و يمكن أن نصنف الدهون التقابلية في نفس مستوي التدخين والكحول من ناحية األضرار و السمية

الدهون المتقابلة هي دهون من صنع اإلنسان. و تصنع هذ الدهون عن طريق هدرجة الزيوت. كما نوقش في المقالة السابقة ،  

إلى زيادة عدد ذرات الهيدروجين في الزيوت الصحية لجعلها أكثر إستقراراً أثناء عملية القلي  تهدف عملية هدرجة الزيوت 

)تحت درجات حرارة مرتفعة جداً(. ونتيجة لهذه العملية ، يصبح الزيت صلب لمقاومة درجات حرارة القلي المرتفعة وغيرها 

هدرجة ، يُستخدم أيضاً محفز معدني ، البالديوم ، مما يزيد  من أساليب الطهي التي تتطلب درجات حرارة عالية. خالل عملية ال

 .الطين بَلّة.طيب ، لماذا ال يستخدم منتجي األغذية المصنعة الزيوت الصحية؟ السبب هو النقود و زيادة ربح الشركة

الزيتون. ولكن ،  الزيوت المهدرجة أرخص بكثير إلستخدامها في إنتاج األطعمة مقارنةً بإستخدام زيت جوز الهند أو زيت 

بفضل اإلنترنت والمزيد من المعلومات المتاحة للناس لدينا اليوم المزيد من المستهلكين المثقفين ذوي الوعي العالي. أتوقع انه  

لن يكون طويالً جداً حتى يضطر صانعي المواد الغذائية عدم إستخدام الزيوت المهدرجة في منتجاتها. في الواقع ، العديد من  

 .لمواد الغذائية في األيام الحالية تحولوا إلى إستخدام زيوت أفضل بفضل الوعي العالي لدى المستهلكين اليومصانعي ا

علي سبيل المثال ، إذا إشتريت بار بروتين من السوبر ماركت وقرأت المكونات ، من المرجح أنك سترى زيت صحي في  

 .المكونات. الموضوع مجرد مسألة وقت 

 

ب طبيعة الدهون التقابلية ، فإنها تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب عن طريق سدّ الشرايين و األوعيه علي كل حال ، بسب

و الدهون   LDL الدموية. الدهون التقابلية تزيد مستويات الكولسترول الكلي عن طريق زيادة مستويات الكولسترول السيئ

قوم الدهون التقابلية بهجوم ثالثي على مستويات الكولسترول في إذن، ت .HDL الثالثية و خفض مستويات الكولسترول الجيد

 .الجسم

في التجارب العلمية، أظهرت الدهون التقابلية أنها تزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة بالسكتات الدماغية والسكري. في الواقع,  

الغذائي. النتيجة إنخفاض في القدرة على بناء  الدهون التقابلية تقلل بكثير من حساسية األنسولين مما يؤثر على عملية التمثيل

العضالت و حرق الدهون إلى حد كبير باإلضافة إلى إلحاق الضرر بصحتك. الدهون التقابلية كمان بتزيد مستويات اإللتهاب 

 .المركزي في الجسم. اإللتهاب المركزي شئ مضر جداً بالصحة و بناء العضالت و حرق الدهون

 

زالة الدهون التقابلية تماماً من نظامك الغذائي فقم بعمل ذلك فوراً! يعد هذا من أكثر األشياء التي تسطيع  إذا كنت قادر علي إ

عملها إلفادة صحتك و جهودك لبناء العضالت و حرق الدهون. ومع ذلك ، بما أن تالشي هذه الدهون لألبد أمر غير واقعي 

جبات السريعة أحياناً أو زيارة صديق ال يعلم عن أضرار الدهون التقابلية. بسبب األكل في المطاعم مع العائلة أو أكل بعض الو

جرام من الدهون التقابلية يومياً! وهذا يعتبر كثيراً  2في الواقع ، تحث جمعية القلب األمريكية أن ال يستهلك أي شخص أكثر من 

ل قرار ممكن تأخذه أثناء تصميم نظامك الغذائي. كمان! القضاء علي الدهون التقابلية من النظام الغذائي الخاص بك هو أفض
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أعتقد أنك فاهم دلوقتي ليه لما تشيل الدهون التقابلية من الدايت بتاعك صحتك هتتحسن و هتبني عضالت أكثر و أسرع  

 .وهتحرق دهون أكثر و أسرع

 كيف تقضي علي الدهون التقابلية من نظامك الغذائي؟ 

األطعمة! ال أستطيع أن أشدد علي هذا بما فيه الكفاية. إذا رأيت أحد هذه المكونات في المنتجات الغذائية قم أبدأ بقرائة مكونات 

 :بتركها على الفور

• Vegetable shortening 

 .الزيوت المهدرجة •

 الزيوت المهدرجة جزئياً. )زيت فول الصويا ، زيت بذور القطن ، زيت النخيل… وما إلى ذلك( •

 .زيت الكانوال •

 .السمن الصناعي )مش البلدي الطبيعي( •

 !أي طعام مقلي •

 .الزيوت النباتية )ألن من المرجح أنها زيوت مهدرجة( •

تستخدم هذه المكونات عادةً في المخبوزات والوجبات الخفيفة والرقائق واآليس كريم والحلوى واألطعمة المطبوخة واألطعمة  

قد   .دهون تقابلية 0تحتوي على ألحيان ، المنتجات الغذائية ستنص أنها المجمدة. تجنب أيضاً الوجبات السريعة! في بعض ا

يكون هذا صحيحاً ، ولكن شركات األغذية مسموح لها قانونياً الكذب علي المستهلك والدولة بإدعاء أن منتجاتها ال تحتوي على 

 .أي دهون تقابلية

د الغذائية المصنعة على إرسال دفعات من منتجاتها إلى كيف ذلك؟ في حين أن هيئة األغذية والعقاقير ترغم شركات الموا

٪.   20مختبرات للحصول علي القيم الغذائية و كتابة هذه القيم على ظهر المنتج ، الهيئة ذاتها تسمح أيضاً بمعدل خطأ يصل إلى 

 .في حين أن هذا قد يعتبر عدد صغير ، العدد الصغير ده ممكن يغير حاجات كتير

يمكن أن تقول أن  X غرام من الدهون المتحولة ، الشركة المالكة للمنتج 2يحتوي علي  X ؛ إذا كان المنتجعلي سبيل المثال 

ً و يكون الكالم صحيح  دهون تقابلية   0منتجها يحتوي على  !قانونيا

 

 .لدهون المشبعةللنتقل إلى آخر نوع من أنواع الدهون و أكثرها جدالً: ا

 الدهون المشبعة 

 .تجنا أن الدهون التقابلية عبارة عن قمامة والدهون غير المشبعة مدهشة لحد اآلن ، إستن

ماذا عن الدهون المشبعة؟ ال تزال الدهون المشبعة تعامل بشكل عام علي أنها دهون “سيئة” ولكن بدرجة أقل مقارنةً بالدهون 

للدهون المشبعة. و لكن هناك إجماع من  التقابلية. وقد جاءت الدراسات العلمية إلى إستنتاجات مختلفة حول الحالة الصحية

أو غيرها من    أحدث الدراسات األخيرة على أن إستهالك الدهون المشبعة ال يسبب أمراض القلب أو السكتات الدماغية

 .األمراض المزمنة. في الواقع ، إستهالك الدهون المشبعة بكميات كافية كجزء من نظام غذائي صحي أمر يُنصح به

 

ر البحث علي الدهون المشبعة ،نخمن أن التجارب العلمية التي وجدت الدهون المشبعة غير صحية على اإلطالق في حين يستم

لم تأخذ العوامل الغذائية األخرى و نمط الحياة في الحسبان عند القيام بهذه الدراسات مما قد يكون سبب إنحراف كبير في النتائج  

 .ضد الدهون المشبعة 
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الكالم ده، استناداً إلى إفتراض أن الدهون المشبعة غير صحية ، يمكننا إذن تصنيف زيت جوز الهند كخطر ألن طيب نمشي مع 

 .زيت جوز الهند عبارة عن دهون مشبعة. معنى هذا أن الدهون المشبعة صحية

 

 ما معنى هذا الكالم؟ 

 

اط حياتهم كانت غير صحية و عندهم إفراط في  ما أحاول ان أقوله هو أنه ممكن األشخاص الذين أجريت البحوث عليهم أنم

الوزن و نظامهم الغذائي غير صحي على اإلطالق مما قد يكون جعلهم عرضة لبعض األمراض اللي نُسبت في وقت الحق  

  للدهون المشبعة عن طريق الخطأ. لذلك ، إذا كنت فرداً صحياً يمارس الرياضة البدنية ويأكل نظام غذائي جيد و معظم الدهون

ستكون صحتك على ما يرام. التوازن هو المفتاح.  الدهون األحادية المشبعة وغير المشبعة الغذائية في الدايت بتاعه يأتي من 

 .لذلك ال ينصح بتناول الكثير من الدهون المشبعة أيضاً. اإلتزان في كل شئ 

  .الكثير من الدهون المشبعة علي أي حالمن المفارقات ، معظم الناس الذين يتبعون نظام غذائي جيد ال يستهلكوا 

 الحكم النهائي والخطوة التالية 

 .قم بإزالة الدهون التقابلية من النظام الغذائي الخاص بك •

تناول معظم الدهون الغذائية الخاصة بك من الدهون األحادية المشبعة وغير المشبعة. )زيت الزيتون ، األسماك   •

 (ات ، البذور ، بذور الكتان ، األفوكادو… وما إلى ذلكالدهنية ، زيت جوز الهند ، المكسر

 .الدهون المشبعة جيدة تماماً كجزء من نظام غذائي صحي متوازن •

ممكن تكون لسه محتار إزاي تناول الدهون الغذائية ، والدهون الجيدة علي وجه التحديد يمكن أن تساعدك علي بناء العضالت و  

 :نناقش ذلك في المادة التالية  حرق الدهون بشكل أسرع. لذلك دعونا 

 كل دهون أكثر لبناء العضالت و حرق الدهون بشكل أسرع 
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 تناول دهون أكثر = عضل أكثر و دهون أقل 

أنواع رئيسية  3الغذائية عنصر أساسي من أي نظام غذائي متوازن و صحي. لقد غطينا أيضاً حتى اآلن ، ناقشنا إزاي الدهون 

 .(: الدهون التقابلية و الدهون المشبعة و الدهون غير المشبعة التي تشمل الدهون األحادية و الدهون المتعددة4من الدهون )تقنياً 

الدهون تتسبب في إكتساب الوزن وما إذا كانت الدهون المشبعة   لقد كشفنا بعض الخرافات في ما يتعلق بالدهون كخرافة أن

صحية أم ال. في هذه المقالة سنقدم لكم بعض الحقائق الموجزة عن تناول المزيد من الدهون الغذائية وكيف يمكن أن تساعدك  

 .علي بناء المزيد من العضالت و حرق المزيد من الدهون

 ضالت و حرق الدهون الدهون الغذائية و عالقتها ببناء الع 

إذا كنت قد قرأت كل المقاالت السابقة في هذه السلسلة ، ستعرف أن التالعب بكمية الكربوهيدرات له تأثير كبير علي الكتلة 

العضلية و حرق الدهون. و ستعرف أيضاً أن الكربوهيدرات ليست مغذي أساسي لبقاء الجسم البشري ، ولكن الدهون الغذائية  

  .سان! كلما أشير إلى الدهون أو الدهون الغذائية ، أعني الدهون الصحيةمهمة لجسم اإلن

بالتالي ، نحن بحاجة إلى الدهون لخاليا قوية و صحية باإلضافة إلى قدرة الخاليا على   .أغشية خاليا الجسم تتكون من الدهون

للي بتكون النهايات العصبية. لسه محتاج أسباب أداء وظائفها بشكل مثالي. نفس الكالم بالنسبة للنهايات العصبية. الدهون هي ا

أكثر لتناول الدهون الصحية؟ الدهون الصحية تلعب دوراً هاماً في ضبط مستويات اإللتهاب المركزي. كقاعدة عامة، نعلم أن  

لرياضي  كلما قل مستوى اإللتهاب المركزي في الجسم كلما تحسنت صحتنا و تحسن شكل أجسادنا. باإلضافة إلى أن أدائك ا 

سيتحسن و تشعر بأفضل حال و تزداد مستويات الطاقة لديك. وأخيراً ستتحسن كل وظيفة جسدية هنالك. تحتاج المزيد من 

 !األسباب لتناول المزيد من الدهون الغذائية؟ من عينيا 

إلى الكوليسترول! انا متأكد أنك سمعت عن مدى “خطورة” الكوليسترول ، أليس كذلك؟ حسناً ، أقولك حاجة؟ الجسم يحتاج 

 !هناك العديد من الخرافات التي تحيط بالكولسترول حتى أن البعض يشيطنه

 .دعني أشرح لك

 

مكونات رئيسية / أنواع للكولسترول: بروتين  3الكولسترول عبارة عن مادة شمعية موجودة في كل خلية في الجسم. هناك 

الكولسترول السيئ( و الدهون   – LDL) ين دهني منخفض الكثافة، و بروت (الكوليسترول الجيد HDL) دهني عالي الكثافة

مستويات الكولسترول”. غالباً ما يخاف الناس من إرتفاع الكولسترول الكلي ، “نحصل علي  3أنواع  الثالثية. عند جمع الـ

 .ولكنهم يفتقدون مالحظة مهمة

والدهون الثالثية و إنخفاض  LDL الكوليسترول السئ إذا كان مستوى الكولسترول الكلي عالي بسبب إرتفاع مستويات كل من

الكوليسترول الجيد, يجب عليك أن تفعل شيئاً حيال ذلك ألن الوضع فعالً غير جيد. و لكن إذا كان لديك مستويات الكولسترول  

يد الخاص بك ، كلما  ، فال داعي للقلق! كلما إرتفع مستوى الكولسترول الج  HDL الكلي عالية بسبب إرتفاع الكولسترول الجيد

 تحسنت صحتك. يتكون الكوليسترول من الدهون. ولتحسين مستويات الكولسترول الجيد وخفض مستويات الكولسترول السيئ

LDL نحتاج إلى تناول األنواع الصحية من الدهون الغذائية و تقليل )أو منع( الدهون السيئة ،. 

 

 لماذا أناقش الكوليسترول ؟

الكولسترول هو أبو الهرمونات! كل الهرمونات في الجسم بتتصنع من الكولسترول. بعض هذه الهرمونات يتضمن  

الخ. و لذلك عندما نتناول كميات ضئيلة جداً من الدهون, تنخفض مستويات   …DHEA الـ ,DHT التستوستيرون, الـ

 !(مونات الستيرويدالكولسترول مما يؤدي إلى إنخفاض هرمون التستوستيرون )وجميع هر
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الجميع يعرف أن كلما زاد هرمون التستوستيرون في الجسم, كلما شعرت بشعور أفضل و بناء عضالت وحرق دهون أسرع.  

لذلك ، إذا كنت ترغب في زيادة مستويات هرمون تستوستيرون الخاص بك ، تناول المزيد من الدهون الغذائية الصحية وسوف  

 .تشعر وتري الفرق

إلى ذلك ، الكوليسترول إلزامي لصنع فيتامين د. فيتامين )د( عبارة عن فيتامين أساسي ) ويصنف كهرمون في الوقت  باإلضافة 

الحالي( الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحسين مستويات الهرمونات و إمتصاص الكالسيوم مما يعزز و يقوي العظام. دراسة تلو  

تعلق بمستويات أعلي من الهرمونات, و بأكثر دقة, التستوستيرون! ومن الجدير األخرى تؤكد علي أهمية فيتامين )د( فيما ي

من السكان الذين يقيمون في بلدان نصف الكرة الشمالي يعانون من نقص فيتامين )د(! ال تصدقني؟ إذهب إلى   %95بالذكر أن 

 .طبيبك المحلي و أطلب منه التحقق من مستويات فيتامين د الخاص بك

كون لديك نقص فيتامين )د( وطبيبك سيعطيك بعض الحبوب القوية من فيتامين )د( التي تحتوي كل منها على  أعدكم انه سي

وحدة دولية! عندما تتحسن مستويات فيتامين د الخاصة بك, سيزداد أيضاً مستويات هرمون التستوستيرون الخاص   50,000

 .بك مما سيؤدي إلى بناء عضالت أسرع وحرق المزيد من الدهون

وجود مستويات عالية من هرمون تستوستيرون سيجعلك تشعر بقوة الشباب كمان وتحسين التمثيل الغذائي بشكل كبير والذي 

 .يعد عنصر رئيسي لبناء العضالت و حرق الدهون كما يجب أن تعرف اآلن

 

الكربوهيدرات بطبيعتها  .أكثر من ذلك في حين أن هذا ينبغي أن يكون كافياً إلقناعكم بتناول المزيد من الدهون الغذائية ، هناك

تزيد مستويات اإللتهاب المركزي. و كما إتفقنا ده شئ مش كويس لصحة جيدة أو شكل جسم كويس.و لكن إذا قمت بزيادة كمية  

مرة  الدهون الغذائية علي حساب كمية الكربوهيدرات ، ستساعد علي إنتقال الجسم من حالة ملتهبة إلى حالة طبيعية. بالتالي ،

الدهنية   6تناول نسبة صحية من أحماض أوميغا أخرى ، ستتحسن كل وظيفة جسدية بشكل كبير. وهذا ينطبق بشكل خاص عند 

 .( كما ناقشنا من مقالين4:1-2:1الدهنية ) 3إلى أحماض أوميغا 

ر و بالتالي تمثيل غذائي زيادة استهالك الدهون الغذائية علي حساب الكربوهيدرات سيحسن أيضاً حساسية األنسولين بشكل كبي

 .أفضل

 

مش كل الناس زي بعض. بالتالي ، ال يوجد نظام غذائي محدد مثالي للجميع. بعض الناس سيشعروا بتحسن أثناء إتباع  :مالحظة

 .نظام غذائي قليل الكربوهيدرات في حين أن بعض الناس سيشعروا بالعكس تماماً. إستمع لجسمك و أعطه ما يريد

 

بعض الفيتامينات تذوب في الدهون فقط. مما يعني أن جسمك لن يمتصها دون وجود الدهون الغذائية. والمثال  :2مالحظة #

المثالي هو فيتامين )د(. بالتالي, تناول القليل من الدهون الغذائية يمكن أن يسبب نقص بعض المواد الغذائية كالفيتامينات و  

الفيتامينات والمعادن التي تطلب الدهون. هذا بدوره سيؤثر علي صحتك و شكل  المعادن بسبب عدم قدرة الجسم علي اإمتصاص 

 .جسمك

 

في حين ان هذا ال يسرد القصة كلها ، ينبغي أن يكون هذا أكثر من كافي للتأكيد علي أهمية إستهالك المزيد من الدهون الغذائية  

 .احتيجاتنا من الدهون الغذائيةالصحية. لدينا فقط خطوة واحدة أخرى علينا القيام بها و هي حساب 

حتى اآلن ، حسبنا متطلبات السعرات الحرارية اليومية الخاصة بك ، و احتياجاتك من البروتين، و كمية الكربوهيدرات  

 .المناسبة لك. وكل ما تبقى هو كمية الدهون الغذائية المثالية و دمجها في نظامنا الغذائي
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 ة حساب احتياجاتك من الدهون الغذائي

تعالوا نخش في الموضوع من غير أي مقدمات. اليوم, سنقوم بحساب احتياجاتك اليومية من الدهون الصحية 

بحسب أهدافك و نقوم بدمج هذا الرقم في نظامك الغذائي. قبل ما نقوم بحساب كمية الدهون المثالية الخاصة 

 :بك ، يجب أوالً ان يكون لديك ما يلي

فائض و نقص   )تنسي تعديل هذا الرقم بحسب هدفك  وال .متطلبات السعرات الحرارية اليومية •

 .(السعرات الحرارية

 إحتياجاتك من البروتين •

و يُحسب هذا علي أساس كمية البروتين والدهون التي ستتناولها.   .إحتياجاتك من الكربوهيدرات •

 .كمية الكربوهيدرات الخاصة بقي لحد اآلنبالتالي ، ال بأس إذا لم تحسب 

 طيب ، ما هي احتياجاتي اليومية من الدهون؟

 :هذا يعتمد علي العديد من العوامل ، ولكن كقاعدة عامة

 .% من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة30كمية الدهون المثالية يومياً = 

إذن ينبغي    سعر حراري 3000 = اليومية استناداً إلى هدفكوهكذا ، إذا كانت متطلبات السعرات الحرارية 

 .من الدهون الغذائية سعر حراري 1000عليك أن تتناول 

% كمية ممتازة لمعظم الناس هو ان هذه الكمية ستكون أكثر من كافية إلنتاج المستويات األمثل من الهرمونات  30السبب في الـ 

فر كمية جيدة بما فيه الكفاية من الدهون الغذائية لتحسين وظائف الجسم. ومع  وما إلى ذلك( وستو …DHT ,)التستوستيرون

ذلك ، ال تتردد في تناول المزيد من الدهون الغذائية )الدهون الجيدة( علي حساب الكربوهيدرات. يمكن ان تكون نتائجك أفضل. 

 .كلنا مختلفين

 

 ولكن ، كيف يمكننا حساب ذلك ؟

 .ت حراريةسعرا 9غرام من الدهون =  1

في المقاالت السابقة ، ذكرنا أن الدهون الغذائية هي المغذي )الماكرو( األكثر كثافة من ناحية السعرات  

 .سعرات حرارية 4غرام من الكربوهيدرات =   1غرام من البروتين =  1الحرارية. يجب ان نعرف ان 

 

الغذائية. لذلك ، نضع في اعتبارنا ان كل غرام من الدهون يمد  هذا هو أكبر تغيير عندما يتعلق األمر بالدهون 

 .سعرات حرارية 9الجسم بـ 

 

 لذا ، كيف يمكنك وضع هذا الرقم في نظامك الغذائي؟ 

 

 :مثال

https://fitnotice.com/ar
https://fitnotice.com/ar/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://fitnotice.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%88%d9%86/
https://fitnotice.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%88%d9%86/
https://fitnotice.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86/
https://fitnotice.com/ar/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/


 111  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

 

حسب آدم احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية وعدلها حسب هدفه. هدف آدم هو جني الوزن و بناء 

حسب أنه    سعر حراري لمتطلباته اليومية. بعد عمل الحسابات ، آدم 250ضافة العضالت. لذلك ، قرر آدم إ

 .سعر حراري كل يوم 3500سيقوم بتناول 

 

=    4*  200غرام من البروتين كل يوم. وهكذا ،  200آدم سيأكل  .وقد حسب ادم كمية البروتين المثالية له

 .سعر حراري من ميزانيته اليومية ستأتي من البروتين 800

 

 .سعر حراري 1050=  3500*  0.30وهكذا, كمية الدهون المثالية اليومية آلدم = 

سعرات حرارية   9سعر حراري من الدهون الغذائية. بما أن كل غرام من الدهون يحتوي على   1050لذلك ، يجب ان يأكل ادم 

 .من الدهون الغذائية  غرام 117 ~ 116.66=  1050/9، إذن آدم يحتاج إلى أكل 

 

إلضافة إلى ذلك ، بما أن ما تبقي من متطلبات السعرات الحرارية آلدم يجب أن يأتي من الكربوهيدرات  با

سعر حراري   1650 = 1850 – 3500( = 800+  1050) – 3500،إذن كمية الكربوهيدرات ستكون 

 .المتبقية من ميزانية السعرات الحرارية اليومية

جرام  413~  412.5=  4/  1650سعرات حرارية ، إذن آدم سيتناول   4وي على جرام من الكربوهيدرات يحت 1وبما أن كل 

 .من الكربوهيدرات بشكل يومي

 

كما قلت من قبل ، الجميع مختلف وليس هناك نظام غذائي عالمي واحد من شأنه ان يكون مثالياً للجميع. ولكن  

لتحسين صحتك وتحقيق أهدافك و  هذا الدليل سوف يساعدك علي وضع خطة النظام الغذائية المخصصة لك 

 .نحت جسم جميل في أسرع وقت. و ال مانع أن تقرأ أكثر قليالً ونري اآلراء المختلفة

جرب أشياء جديدة. شاهد ما يستجيب له جسمك بشكل أفضل. يمكنك القيام بعمل جيد جداً علي نظام غذائي عالي الكربوهيدرات  

جك الممتازة والعكس صحيح. ال تخافوا من تجربة طرق جديدة. بعد كل شيء ،  ، ولكن البعض اآلخر لن يحصل على نفس نتائ 

 .هذا جسمك فريدون من نوعنا 

 الخطوة التالية 

 

% 95تهانينا! تعلمنا معاً وضع خطة نظام غذائي مخصصة لك و ألهدافك. قربنا نخلص. كده يبقي انتهينا من 

تصحيح بعض الخرافات في عالم الرياضة و التغذية ، من خطة النظام الغذائي الخاصة بك. كل ما تبقى هو 

وتعلم بعض إستراتيجيات النظام الغذائي المختلفة. باإلضافة إلى تعلم المزيد عن عدد الوجبات وتوقيت 

 .الوجبات الصحيح. و سنتعلم أيضاً عن التغذية قبل و أثناء و بعد التمرين. لذا ، دعونا نمضي قدماً 

 ذائية؟ كم عدد الوجبات المثالي؟ ما هو توقيت المواد الغ  •
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 ما هو عدد الوجبات و توقيت الوجبات المثالي؟ 

أديك وصلت لحد هنا ، عظيم جداً! سيغطي هذا الفصل الجزء األخير من خطوات تصميم نظامك الغذائي لجعل كل شيء  

 :بعض األسئلة التي سنجيب عليها هي .!تمام

 هل توقيت الوجبات الغذائية مهم؟  ▪

 لوجبات الغذائية مهم؟ هل عدد ا ▪

 متى يجب ان أكل؟ ▪

 كيف يمكنني تقسيم الماكروز الخاصة بي في كل وجبة؟ ▪

 كم من السعرات الحرارية يجب أن أتناول في وقت ما؟  ▪

 ما هي األطعمة التي يجب ان أتناولها ؟ ▪

في هذه المقالة ، سنجيب  هذه ليست قائمة حصرية لكل ما سنناقشه في هذا الفصل، ولكنها تغطي معظم المواضيع المتبقية. 

 .عنبعض أكثر األسئلة أهمية ولكن قد تكون مربكة شوية : هل عدد الوجبات و توقيتها بيفرق؟ الجواب القصير هو: نعم ، بيفرق

 

و   ، روتين اليوميةإحتياجات الب ، و  إحتياجات السعرات الحرارية اليوميةقبل أن تكمل ، يجب ان يكون لديك  :مالحظة

سوف نستخدم هذه األرقام لمعرفة كيفية تقسيمها خالل اليوم للحصول علي  .الكربوهيدراتو  الدهون الصحيةإحتياجاتك من 

 .أفضل نتائج و بناء أكبر قدر من الكتلة العضلية و نحرق دهون بسرعة

 توقيت المغذيات 

الوجبات. كالم منطقي مش كده؟! بس هناك سؤال يطرح نفسه ، هل هذه  يشير توقيت المغذيات إلى األوقات التي تأكل فيها 

 الوسوسة ضرورية؟ إذا كنت تريد أفضل نتائج من مجهوداتك فاإلجابة، نعم. طيب ليه توقيت الوجبات مهم؟ 

 

 البروتين و الحمض األميني ليوسين 

 

و شرحنا أيضاً إلى أن هناك أحماض أمينية أساسية في مقال البروتين, شرحنا أن وحدة بناء البروتين هي األحماض األمينية. 

التي يحتاجها الجسم من مصادر خارجية مثل الطعام و المكمالت ، و أحماض أمينية غير أساسية يستطيع جسمك تصنيعها من  

 .األحماض األمينية األساسية

أحماض أمينية أساسية  3إلى  BCAA ر الـتشي .BCAAاألحماض األمينية األساسية ، لدينا ما يسمي الـ  9اآلن ، من بين تلك 

و هي: فالين ، ليوسين و أيسولوسين. تلك األحماض األمينية الثالثة هي أقوي أحماض أمينية من ناحية تفعيل عملية بناء 

  يبدأ ,mTor عندما يتم تنشيط .mTor البروتين. و هذا يعني ان لديهم القدرة علي تحفيز نمو العضالت من خالل مسار يسمي

 .الجسم عملية تخليق البروتين; بناء العضالت

 .جسمك بيتلقى إشارة أن لديه اآلن ما يكفي من الطاقة إلستخدامها في عملية تتطلب الطاقة مثل بناء العضالت

ب )وجميع األحماض األمينية( ، الـ ليوسين هو األقوي. هناك حد معين من ليوسين التي يج  3من بين تلك األحماض األمينية الـ 

لذلك ، عندما تستهلك كمية كافية من ليوسين من خالل   !الحصول عليها قبل أن يبدأ الجسم عملية تخليق البروتين. نقطة هامة

 تناول كمية كافية من البروتين ونصل إلى هذا الحد األدنى )نقطة التفعيل( من الليوسين لدينا ، أجسادنا تبدأ بتنشيط مسار

mTor  بإنفاق الطاقة لبناء أنسجة العضالت الجديدة )تخليق البروتين(. وهذا هو السبب في أن توقيت الوجبات مهم والجسم يبدأ. 

 

 :دعونا نلقي نظرة علي اثنين من السيناريوهات
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محمد حسب متطلباته من السعرات الحرارية و الماكروز. بسبب كسل محمد أو نمط حياته أو أياً كان السبب ، قرر  .1

صباحاً   9سم تلك السعرات الحرارية ووحدات الماكرو على وجبتين كبيرتين: اإلفطار في الساعة محمد انه سيق 

بما أن محمد سيستهلك علي األرجح كمية جيدة من البروتين في تلك الوجبات فمن المؤكد أنه   .مساءاً   9والعشاء 

ل! لكن ، ماذا عن الوقت بين هذه  كالم جمي .سيحصل على كمية كافية من الليوسين لتنشيط مسار تخليق البروتين

 الوجبات؟ 

سامي حسب متطلباته من السعرات الحرارية و الماكروز. سامي أكثر دقة من محمد ويريد تحسين شكل جسمه إلى  .2

مساءاً. وهذا   11صباحاً إلى  11وجبات من  4وهكذا ، قرر سامي تقسيم وحدات الماكرو الخاصة به على  .اقصي حد

ساعات أو نحو ذلك. بالنظر إلى ان سامي سيتناول كمية كافية من   4اكل علي األرجح كل يعني ان سامي سوف ي

إذن ، سامي سيقوم بتفعيل   .mTor البروتين في كل وجبة ، فبالتالي سيصل إلى حد الليوسين المطلوب لتفعيل مسار الـ

 .مرات أكثر من محمدمسار تخليق البروتين 

 !دهون أسرع ؟ اإلجابة هي سامي من تعتقد سيبني عضالت أكثر و يحرق

 

هذا ال يعني ان محمد لن يبني عضالت و يحرق دهون, ولكن عندما يتم تناول الحد األدني من الليوسين مرات أكثر على مدار 

في مرات أكثر مما سينتج عنه نتائج أفضل. فإحنا بتنكلم هنا من منطلق المثالية مش أكثر! نحن نريد  mTor اليوم سيتم تنشيط

 .أحسن نتائج

 

وجبات على مدار اليوم يبقى هتبني عضل أكثر! بالعكس. و هذا ألنه إذا قمت بتقسيم    10مش معنى كده إنك لو أكلت  :مالحظة

السعرات الحرارية ووحدات الماكرو )خاصةً البروتين( علي العديد من وجبات الطعام ، من المرجح أنك لن تصل إلى حد 

حيث أنه ستحتوي كل وجبة على القليل جداً من البروتين للوصل لهذا الحد. بالتالي ،  mTor ار الـالليوسين المطلوب لتفعيل مس

يبقي هذا المسار مفعل   mTor لن يكون لديك ما يكفي من الليوسين لتفعيل مسار تخليق البروتين. أيضاً ، عند تفعيل مسار الـ

 .ساعات دول 4-3وجبات خالل فترة الـ  3-2ساعات. لذلك ، ال توجد فائدة من تناول  4-3لحوالي 

 كيف يمكنني الوصول إلى حد الليوسين المطلوب؟

غرام من   3.2بشكل أقصي ، ينبغي للمرء ان يستهلك حوالي  mTor سؤال ممتاز! البحوث الحالية تشير إلى أن لتنشيط

ألن هناك حد أقصى لكل شئ. و هذا يعني ،  أكثر من ذلك. المزيد ليس دائماً  mTor الليوسين. اي لوسين أكثر من ذلك لن ينشط 

 .هناك “حد أقصى” من مقدار ما هو مطلوب للقيام بشيء معين

 كم من البروتين؟ 

هناك خرافة أن عندما تستهلك الكثير من البروتين في وقت واحد, جسمك يستخدم ما   .أوالً ، اسمحوا لي ان أوضح شئ بسرعة

! جسمك عمره ما هيضيع أي مادة غذائية مفيدة و بالذات البروتين. يجب أن نضع يحتاج إليه ويتخلص من الباقي. هذه خرافه

في إعتبارنا أن البروتين ال يستخدم لبناء العضالت فقط. البروتين ضروري لجميع وظائف الجسم و األعضاء ، وإصالح 

 .األنسجة… الخ

لذلك ، حتى لو عضالتك ال تستخدم كل البروتين الذي أكلته ، األعضاء هتستخدمه إلصالح نفسها. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير 

أكثر من ذلك. شيئين مختلفين. لذلك ، قد يكون تناول الكثير من البروتين مفيداً لألعضاء والصحة  mTorمن البروتين لن ينشط 

 .رورة المزيد من العضالت! هناك حد لكل شيءالعامة ، ولكنه لن ينتج بالض 

بشكل أقصى ، أليس كذلك؟ طيب يعني ما هو كم البروتين  mTor غرام من الليوسين لتفعيل الـ 3.2مما يعني أننا بحاجة فقط 

 المطلوب للحصول على هذا المقدار من الليوسين؟
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غرام من الليوسين. المشكلة هي ان تركيز   3.2لى جرام من البروتين , على األرجح أن ستحصل ع 15إذا تناولت حوالي 

لذلك ، صدر الدجاج له تركيز مختلف من الليوسين عن لحم البقر أو البيض. مش معنى   .الليوسين يختلف في كل مصدر بروتين

 .كده إنك تفتكر كم الليوسين في كل طعام! كل ما تحتاج لفعله هو تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة

 :ن تجربتي ومالحظاتي ، تنطبق القاعدة التاليةم

 .غرام من البروتين في الوجبة سيفعل الحد األقصى من تخليق البروتين  45-30تناول 

غراماً من البروتين في كل  45-30وهذا يعني ، بالنسبة لمعظم الناس اللي بتحاول تبني عضالت و تحرق دهون ، قم بتناول 

هذا العدد يختلف من شخص   .mTor كفي من الليوسين لتنشيط تخليق البروتين من خالل مساروجبة و ستحصل أكيد على ما ي

 .ألخر بسبب متطلبات البروتين المختلفة ، واألوزان… الخ. لكن هذه القاعدة تنطبق علي معظم الناس

 طيب ده بالنسبة ألهمية توقيت المغذيات. ماذا عن عدد الوجبات؟

 عدد الوجبات 

إتفقنا أنه يجب  .يت المغذيات وأهميته مقدماً ألن فهمه من شأنه ان يساعدك علي فهم أهمية عدد الوجبات أيضاً تعدمت بشرح توق

 تناول كم معين من الليوسين لتفعيل تخليق البروتين ألقصى حد ، أليس كذلك؟

 

 .نرجع لسيناريو محمد و سامي مرة أخرى. ، قلنا أن سامي هيبني عضالت أكثر

 

ع وحدات الماكرو والسعرات الحرارية على وجبتين في اليوم ، فمن المحتمل انك ستحفز نمو العضالت بشكل  إذا قمت بتوزي

 .كامل مرتين في اليوم فقط

الخاص بك  mTor وجبات، فستقوم بتنشيط مسار الـ 4ولكن ، إذا قمت بتوزيع السعرات الحرارية و وحدات الماكرو على 

تقوم بتفعيل تخليق البروتين مرات أكثر خالل اليوم! ده إذا كنت تستهلك ما يكفي من البروتين  مرات أكثر خالل اليوم. بالتالي س

غراماً  20وجبات كل يوم وتناول   10و الليوسين في كل وجبة طبعاً! ال أستطيع التأكيد علي هذا بما فيه الكفاية. هكذا ، تناول 

  4-3يبقى مفعالً بالكامل لمدة  mTor ر. و هذا أيضاً ألن مسار الـمن البروتين في كل وجبة لن يحفز نمو العضالت بشكل أكث

 .ساعات

 4-3)تخليق البروتين( يبقي مفعالً لحوالي  mTor , mTor وهذا يعني انه عند تناول الحد المطلوب من الليوسين وتنشيط الـ

 .ساعات بالتالي ال حاجة لمزيد من التحفيز خالل تلك الفترة

 

وجبات. بهذه الطريقة ، ستحصل على الكم المطلوب   4-3تقسيم سعراتك الحرارية و وحدات الماكرو على كقاعده عامة ، قم ب

  4-3وجبات يعني انك سوف تاكل علي األرجح وجبة كل  4-3من الليوسين في كل وجبة لتفعيل مسار تخليق البروتين. تناول 

مفعل قبل ان يبطئ أو يتوقف. بهذه الطريقة ، سوف تستفيد    فيه  mTor ساعات و هذا أمر مثالي ألن هذا هو الوقت الذي يبقي

من تنشيط تخليق البروتين علي النحو األقصى طوال اليوم دون اإلضطرار لتناول عدد وجبات ال نهائي في حين أن لديك أشياء 

 .أخرى هامة في حياتك

 الفوائد اإلضافية 

 

وجبات متوسطة سيساعد علي   4-3باإلضافة إلى تحفيز نمو العضالت بالحد األقصى مرات أكثر على مدار اليوم, تناول 

سعر حراري في اليوم و قمت   3000شعورك بالشبع. دعونا نواجه األمر ، إذا كانت ميزانية السعرات الحرارية الخاصة بك 
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سعر حراري في كل وجبة. و بما أنك ستأكل طعام عالي   750ن ستتناول وجبات ، إذ 4بتقسيم تلك السعرات الحرارية علي 

 .سعر حراري كمية جيدة جداً من الطعام إلحساسك بالشبع 750الجودة )أكل حقيقي( ، فـ 

 

عوامل  الموضوع ده مهم جداً بالذات أثناء فترات حرق الدهون أو فقدان الوزن ألن السيطرة علي شهيتك أثناء العملية من أهم 

النجاح. بالتالي ، إذا كان نظامك الغذائي ذكي و مصمم بدقة ، لن تضطر إلى ان تكون جائعاً أو تعذب نفسك لفقدان الوزن أو 

 .حرق الدهون و التشريح

 

أثناء حرق الدهون أو فقدان الوزن سيساعدك علي الحفاظ علي كتلة  mTor أيضا, الوصول إلى حد الليوسين المطلوب وتفعيل

أو بمعنى أنك هتبني عضل و تحرق  إعادة تشكيل للجسمفي الواقع ، من المرجع أنك ستعمل  .تعظيم حرق الدهونالت مع العض

 .دهون و تزود أوزانك في نفس الوقت

 

؟  حساسية األنسولينفائدة أخرى هامة هي أن توزيع الوجبات على مدار اليوم سينتج عنه تمثيل غذائي أفضل. فاكر موضوع 

حسناً ، إذا عدنا إلى مثال تناول وجبتين كبيرتين جدا عبر اليوم ، سيتسبب هذا في تناول كميات كبيرة من الطعام مما يعني  

لسكر في الدم. جسمك سيرغب في إزالة كل هذه المواد الغذائية والمغذيات من الدم ، وذلك بدوره  إرتفاع شديد في مستوى ا

سينتج عنه إفراز الكثير من األنسولين لنقل المواد الغذائية بعيداً عن مجري الدم والتخلص منها في األنسجة العضلية أو األنسجة 

 العضية أكيد. ولكن ، هناك حد أقصى لكل شيء ، فاكر؟ نريد وضع هذه المواد الغذائية في األنسجة .الدهنية

غرامات من الكربوهيدرات. إذا قمت بتزويدهم   10جرام من البروتين و  40لذلك ، قد تحتاج عضالتك )علي سبيل المثال( 

الً من التسبب في  بأكثر من هذه الكميات ، عضالتك ليس لديها سبب للسماح لهذه المواد الغذائية بالدخول لألنسجة. وهكذا ، بد

إرتفاع االنسولين بشكل عالي مرة في الصباح )الوجبة األولى( ومرة في المساء )الوجبة الثانية( ، قم بتوزيع وجبات الطعام 

الخاصة بك بالتساوي عبر اليوم مما سيحسن التمثيل الغذائي بشكل أفضل و تنظيم مستويات األنسولين في الدم. ده كمان هينقذك  

 .سبب في مقاومة األنسولين في وقت الحقمن خطر الت

هذا ال يعني انه إذا كنت ال تخطط استراتيجياً النظام الغذائي الخاص بك كما هو موضح في هذا الدليل فإنك لن تبني  :مالحظة

ل إلى أهدافك في العضالت أو تحرق الدهون. ولكننا نريد النتائج القصوى. بالتالي ، نحن نناقش دائماً النهج األكثر مثالية للوصو

 .أسرع وقت ممكن مع تحسين صحتك والحفاظ علي صحتك النفسية

 توقيت المغذيات وإيقاع سيركاديان )الساعة البيولوجية( 

وكما تعلمون ، فان إيقاع سيركاديان يشير إلى “الساعة البيولوجية” الداخلية التي يستخدمها الجسم لتنظيم وأداء المهام/الوظائف  

 !تتسائل إيه عالقة الساعة البيولوجية بالمغذيات و شكل جسمي؟ ، ولكن ثق بي ، فانه يهم أكثر مما تعتقد اليومية. ممكن 

 

جسم اإلنسان يحب التوازن في كل شئ. يعني ، أجسادنا دائماً تريد ان تبقي في توازن. الجسم ال يحب التغيير كثيراً بعد كل 

والحفاظ عليك. ربما كنت قد الحظت انه عند النوم في وقت معين لبضعة أيام ،  شيء و هدفه الرئيسي هو البقاء علي قيد الحياة 

جسمك يتكيف و يجعلك تنام في هذا الوقت كل يوم. هذه هي الساعة البيولوجية التي تجعلك تنام في نفس الوقت كل يوم. و ينتهي  

 س كذلك؟بك المطاف لإلستيقاظ في نفس الوقت كل يوم دون الحاجة إلى ضبط المنبه! ألي

 

ينطبق نفس الشيء علي التدريب وتوقيت المغذيات! عندما تأكل في نفس الوقت كل يوم بشكل مستمر ، أو علي األقل في نفس 

ألداء هذه الوظيفة نفسها كل يوم واحد في نفس الوقت! لذلك ، إذا كنت تأكل عادة في جسمك بيجهز نفسه الفترات الزمنية ، 

 .ع في ذلك الوقت ، وسيقوم جسمك ببرمجة نفسك في نفس الوقت كل يوم ، هتالقي أنك بتجو 3الساعة 
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الساعة البيولوجية الخاصة بك ، أو إيقاع سيركاديان هو اآلن مضبوط بشكل أمثل لتناول الطعام في وقت محدد. بالتالي سيقوم 

٪ علي استعداد   100ز الهضمي سيكون مخك بإعداد الوظائف المعنية لهضم الطعام بأكثر كفائة ممكن. ونتيجة لذلك ، فإن الجها

لهضم كامل الطعام المستهلك في غضون ذلك اإلطار الزمني. وهذا سيعظم المواد الغذائية وامتصاص المغذيات واالستفادة بها  

 .مما سيسفر عن تكوين أفضل للجسم والصحة العامة

اليوم كل يوم ، سيقدر جسمك ذلك ويحسن الوظائف  باالضافه إلى ذلك ، إذا كنت تحفز تخليق البروتين في نفس األوقات طوال

 !المعنية. وهذا سينتج عنه المزيد من العضالت و حرق الدهون بشكل أسرع

 

 2.و  .1 كالعادة ، لديك الحق في ان تشكك في هذا الكالم. لذلك ، سأستشهد بدراستين مفيدتين

 ما التالي ؟ 

 

اآلن انني أقنعتك لماذا يجب ان تولي اهتماماً لتوقيت المغذيات و عدد الوجبات بدالً من تناول الطعام بشكل عشوائي ، سنناقش 

 .تستند النظام الغذائي الخاص بك عليها لتحقيق اقصي قدر نتائج و الشبع و الراحة النفسيةبعد ذلك ما األطعمة التي يجب ان 
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 األكل الصحي – كيفية إختيار الطعام 

ولكن  .ال أشعر بأني بحاجة إلى كتابة هذا المقال ألن الجواب علي السؤال في العنوان عبارة عن منطق الناس كلها عارفاه

أننا سنقوم بتغطية جميع المواضيع التي تخص األنظمة الغذائية و توضيحها. في المقالة السابقة وضحنا  وعدناكم في هذه السلسلة 

ليه توقيت الوجبات و عددها يمكن أن يساعد علي تحسين خطة النظام الغذائي الخاص بك. اآلن حان الوقت لمعرفة مصادر 

 . هل األكل الصحي يبني عضالت أكثر و يحرق دهون أسرع؟األطعمة التي يمكنك الحصول علي هذه السعرات الحرارية منها 

كما أقول دائماً ، فان تغيير شكل جسمك عبارة عن أسلوب حياة. بالتالي ، يجب أن تتبع قواعد عامة للدايت تستطيع المحافظة 

 .ان يحبهعليها و تكون ممتعة لك. ال أحد يمكنه اإلستمرار في تناول القرنبيط كل يوم لبقية حياته حتى لو ك

هناك أشياء تحدث في حياتنا بإستمرار. لذلك تعلم كيفية تحسين شكلك و اإلهتمام بصحتك و اإلستمتاع بحياتك و نظامك الغذائي  

جزء هام ال يتجزء من أسلوب حياتك اليومي. ال تدع أحد يقنعك أن علشان يبقى شكلك كويس الزم تسيب كل حاجة و تتمرن كل  

..إلخ الموضوع أبسط من هذا. عند مناقشة موضوع النظام الغذائي الصحي ، لدينا فريقين: فريق األكل  يوم و تأكل وجبات معقدة 

الصحي و فريق أكل أي شئ. مين صح و مين غلط؟ أبسط إجابة هي: إتخاذ تدابير متطرفة في اي من اإلتجاهين أمر خاطئ وال  

 .يمكن مزاولته علي المدى الطويل

 ف( األكل الصحي )األكل النظي 

دعاة األكل “النظيف” يدعون أن إذا كان النظام الغذائي الخاص بك يتكون من األطعمة النظيفة فقط )الصحية( ستكون قادراً 

على بناء الكثير من العضالت ، و حرق دهون بسرعة والحصول علي نظام مناعة خارق. في حين ان هذا يبدو رائعاً من 

 .%100صحيحاً الناحية النظرية ، فهذا ليس 

ال أحد يقول أن ال تصمم نظامك الغذائك بُناًء على الطعام الصحي ، هذا شئ مهم جداً و أساسي في أي دايت ناجح. ولكن تماماً 

مثل تحفيز نمو العضالت كما تناولنا في المقال السابق، هناك حد أقصى لكل شيء. وهذا يعني أنه بعد نقطة معينة ، فإن تناول 

الجودة العالية لن يحسن الصحة أو شكل الجسم أكثر من ذلك. هناك حد أقصى! لذلك ، هل يجب أن يستند النظام األطعمة ذات 

 !الغذائي الخاص بك علي الطعام الصحي بدالً من الطعام الغير صحي؟ بالتأكيد

من الوقت. و لكثير من   ٪ 100سيؤهلك هذا للتمتع بصحة أفضل و شكل جسم رائع. لكن ال تعذب نفسك باألكل بهذه الطريقة 

٪ من ما تأكله يجب أن يأتي من الطعام النظيف )الصحي( عالي   90-70األسباب التي ناقشناها وسوف نناقشها في المستقبل ، 

 .الجودة ، و ليس الطعام السريع أو الطعام المعالج

أصبح تأكل فائض من السعرات  باإلضافة إلى ذلك ، حتى لو قررت تأكل أكل صحي طوال الوقت أثناء فترة التضخيم و

الحرارية، لن تبني عضالت إضافية زيادة بالدرجة التي قد تتخيلها! ألنك هتبني عضل و تخزن بعض الدهون أيضاً! مرى  

تناول أكثر من هذا الحد بكثير سيسفر عن زيادة أخرى, هناك حد أقصى لمقدار العضالت التي يمكن ألن نبنيها بشكل طبيعي و

 .الدهون فقط

 األكل الغير صحي 

وية المقابلة لدينا فريق األطعمة السريعة أو األطعمة الغير “نظيفة”. الحجة الرئيسية لهذا الفريق هي أن السعرات في الزا

الحرارية في أي طعام متساوية بغض النظر عن مصدر تلك السعرات الحرارية. نحن جميعاً نحب بناء العضالت و حرق 

ولكن مع األسف الموضوع ليس بهذه البساطة! إذا كان النظام الغذائي الخاص الدهون أثناء تناول الكوكيز والكعك و الحلويات ، 

بك يتكون فقط من األطعمة المجهزة و الغير صحية, صحتك لن تكون جيدة كما ينبغي ان تكون و جهودك لبناء العضالت و  

 .حرق الدهون ستسفر عن نتائج غير جيدة
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ظام الغذائي الخاص بك حيث يمكنك تناول بعض األطعمة الغير “نظيفة”. بعبارة مع ذلك ، ال يزال لديك قليالً من الفسحة في الن

أخرى ، تناول الكعك مرة كل فترة لن يضر بك. في الواقع ، يمكن ان يساعدك هذا على البقاء علي المسار الصحيح من خالل  

 .إشباع رغباتك و تحقيق التوازن. التوازن هو الحل

 طيب إيه اإلجابة األخيرة؟ 

 

اعدة عامة ، إذا كان معظم النظام الغذائي الخاص بك يتكون من مصادر غذاء عالية الجودة ، إذن ال يزال يمكن التمتع ببعض  كق

 .األطعمة الجاهزة أو الحلوى )القليل منها( دون التأثير على صحتك أو تقدمك و شكل جسمك

ي يجب أن يتكون من طعام صحي و نظيف إذا كنت تريد  % من نظامك الغذائ90-75بالنسبة لتلك األرقام بالضبط ، سنقول أن 

أفضل النتائج. هذا ينطبق بشكل خاص إذا لم تكن فيتنس موديل, العب كمال أجسام أو رياضي محترف حيث يجب عليك 

 %. بالرغم من ذلك ، أكاد أجزم100% في كل شئ ألن هذه أكل عيشك. في هذه الحالة فقط يجب اإللتزام بنسبة 100التركيز 

أن حتى أولئك األفراد سيكونوا علي ما يرام إذا تناولوا بعض األطعمة الجاهزة أو مش نفس الجودة يعني من غير ما يأثروا 

 .على مستواهم

إذا كنت قد قرأت هذه السلسلة من البداية ، يجب أن يكون لديك فكرة عن بعض أفضل األطعمة. و لكن نظراً ألن موضوع  

 :ضاً بهذا المقال ، هنا بعض القوائم لتذكيركاألطعمة الصحية ذو صلة أي

 مصادر بروتين عالية الجودة

 االسماك ▪

 الدجاج  ▪

 لحوم البقر  ▪

 البيسون  ▪

 البيض  ▪

 بياض البيض  ▪

 مكمل الواي بروتين ▪

 الجبن  ▪

 بروتين الكازين  ▪

 مصادر الكربوهيدرات عالية الجودة 

 الخضروات  ▪

 الشوفان  ▪

 الكينوا  ▪

 الفواكه ▪

 الحبوب الكاملة  ▪

 األرز  ▪

 المعكرونة )ويفضل الحبوب الكاملة(  ▪

 طحين القمح الكامل/الخبز  ▪

 منتجات الخبز المخمرة  ▪

 البقوليات/الفاصوليا ▪
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 مصادر الدهون الغذائية عالية الجودة 

 جوز الهند )جوز الهند نفسه أو زيت جوز الهند البكر غير مكرر( ▪

 األفوكادو )الزيت ممتاز أيضاً(  ▪

 المكسرات ▪

 السمك الدهني ▪

 لدسمجبنه كاملة ا ▪

 حليب كامل الدسم ▪

 منتجات ألبان كاملة الدسم )الكوارك ، الزبادي ، الكيفر( ▪

  زبدة البندق ▪

هذه القوائم ليست قوائم شاملة حصرية. بالتالي ، انا متأكد من ان هناك العديد من األطعمة األخرى ذات الجودة   :مالحظة هامة

 .العالية

 ما التالي ؟ 

 

إنتهينا من تصميم نظامك الغذائي! يمكنك البدء في إتباع هذا النظام الغذائي إذا كنت قد. في المقال التالي ، من الناحية الفنية ، لقد 

 .سنناقش بعض اإلستراتيجيات الغذائية المختلفة التي يمكنك اإلستفادة منها في رحلتك. بعدها هنتكلم عن األلياف الغذائية
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 كارب سيكلينج –كالوري سيكلينج  – إستراتيجيات غذائية: الصيام المتقطع 

علي الرغم من ان مناقشة هذا الموضوع ليس ضرورياً ، من األفضل برضه مناقشته. ستكون أفضل إلتزاماً بنظامك الغذائي  

الذي قمت بتصميمه في األقسام القليلة الماضية. ولكن بعض اإلستراتيجيات الغذائية التي سنناقشها هنا ممكن أن تساعدك على 

 .لتزام بالدايت أكثر. ومن المهم أيضاً تعلم أشياء جديدة ألنها ستعطيك بدورها المزيد من القوة والخيارات طوال حياتكاإل

طيب ماذا نعني باإلستراتيجيات الغذائية؟ اإلستراتيجيات الغذائية تشير إلى العديد من الطرق المختلفة التي يمكن ان تساعدك  

ص بك علي نحو أفضل. هذه اإلستراتيجيات يمكن ان تساعد أيضاً بعض األشخاص ذوي أنماط  علي تنظيم النظام الغذائي الخا 

 .حياة مختلفة عن معظم الناس على بناء العضالت و تحسين صحتهم و حرق الدهون و اإللتزام بنظامهم الغذائي

بعض األوقات! دعونا نناقش  بالنسبة لمعظم الناس ، إستخدام هذه اإلستراتيجيات ليس ضروري ، و لكن الفضول حلو في

الكارب سيكلينج و الكالوري سيكلينج والصيام المتقطع وكيف يمكن ان تساعدك هذه اإلستراتيجيات أثناء الظروف اإلستثنائية  

 .(في حياتك و مساعدتك على تحقيق هدفك و اإلستمتاع بحياتك )و الطعام

 

 .الكارب سيكلينج  :دعونا نبدأ بإستراتيجية ممكن تكون سمعت عنها من قبل

 الكارب سيكلينج 

الكارب سيكلينج عبارة عن إختالف كمية الكربوهيدرات المتناولة في أيام مختلفة. هذه اإلستراتيجية تدور أساساً حول زيادة 

  إستهالك كمية الكربوهيدرات في أيام معينة ، وخفضها أو منعها تماماً في أيام أخرى. لذلك ، علي سبيل المثال ، كنت أكل

الناس اللي بتحب الكارب  . كربوهيدرات كثيرة يوم اإلثنين ، األربعاء ، الخميس ، و تناول كربوهيدرات قليلة األيام المتبقية

سيكلينج بتقول أنه من أفضل فوائد هذا النظام تعظيم نسبة العضالت المكتسبة و إبطاء عملية تخزين الدهون أو حتى حرق 

 .وال  الدهون كمان! هل هذا صحيح؟ نعم

 

 .في السعرات الحراريةلحرق الدهون تحتاج إلى عجز  .السعرات الحرارية كالعادة ، إلكتساب الوزن تحتاج إلى فائض من 

الموضوع بسيط كده. و ستنطبق هذه القاعدة بغض النظر عن اإلستراتيجية الغذائية المستخدمة. ومع ذلك ، في حين ان هذا  

 .ينطبق بالتحديد علي زيادة و خسارة الوزن، فإنه ال ينطبق كثيراً علي شكل الجسم

لسلة ناقشت كيف يمكنك بناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت. لقد أشرت إلى بعض  في وقت سابق من هذه الس

الدراسات التي تثبت وجهة نظري. فهل فعالً يمكن للكارب سيكلينج مساعدتي على تعظيم كمية العضالت المكتسبة و حرق  

ت عنصر غذائي أساسي )يمكن للجسم الدهون في نفس الوقت؟ نعم ، يمكن. وهذا صحيح بشكل خاص ألن الكربوهيدرات ليس

العيش بدونه(. في الواقع ، جسم اإلنسان قادر علي تصنيع الجلوكوز/الكربوهيدرات من الماكروز األخرى والدهون المخزنة 

 .في الجسم

من  لذلك ، في أيام التدريب ، قم بتناول كمية متوسطة أو عالية من الكربوهيدرات لتحسين أدائك الرياضي و تناول فائض

السعرات الحرارية، و في األيام التي ال تتدرب بها قم بتناول كميات منخفضة )أو بالش خالص( من الكربوهيدرات حتى تكون  

في عجز من السعرات الحرارية و تعظم عملية حرق الدهون. ممكن برضه تناول فائض صغير جداً من السعرات الحرارية في  

مكنها تحسين صحتك وتحسين شكل  الدهون الغذائية الصحية التي ي م بالحصول عليها منأيام الراحة بس السعرات الزيادة دي ق

 .جسمك من خالل تحسين الهرمونات الخاصة بك

 

 إيجابيات الكارب سيكلينج 

 .عليك أن تأكل الكثير من الدهون! حاجة حلوة أهو •
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يمكنك تحسين هرموناتك من خالل زيادة تناول الدهون الغذائية التي مسينتج عنها تحسن في جميع جوانب حياتك و   •

 .التمريننتائجك من 

 .سوف تكون أكثر وعياً عن عاداتك الغذائية ألنك ستضطر تحسب كمية الكربوهيدرات المتناولة في أيام مختلفة •

 .تحسين حساسية األنسولين ألنك لن تأكل الكثير من الكربوهيدرات بإستمرار •

 .تحسين التمثيل الغذائي •

 .ئةيتعلم جسمك كيفية اإلستفادة من الكربوهيدرات بشكل أكثر كفا  •

يمكنها ان تكون جيدة جداً لألفراد اللي أجسامهم ال تستخدم الكربوهيدرات بشكل جيد. تعرف كده لما تالحظ إن جسمك   •

بيخزن دهون بسرعة شديدة أثناء تناول كربوهيدرات كثيرة بإستمرار )برضه الزم يكون فيه فائض من السعرات  

 .(الحرارية

 سلبيات الكارب سيكلينج 

 .الحساباتيتطلب بعض  •

 .يجب أن تتبع كميات الكربوهيدرات التي تتناولها جميع األيام. هذا قد يكون غير مريح لبعض الناس •

بما أن األلياف الغذائية عبارة عن كربوهيدرات ، سيكون كمية األلياف الغذائية المتناولة منخفض جداً أو حتى صفر   •

 .ت )المقال التالي(في أيام الكربوهيدرات المنخفضة. هذا له بعض السلبيا 

ليس ضرورياً. ال يزال بإمكانك التشريح بشكل ممتاز أثناء تناول كميات متوسطة أو عالية من الكربوهيدرات إذا تم   •

 .ضبط كل جانب من جوانب النظام الغذائي الخاص بك بشكل صحيح

التقلبات المزاجية والتهيج الناس ذوي حساسية األنسولين الجيدة )أجسادهم تتحمل الكربوهيدرات( سيواجهوا بعض  •

 .العصبي أثناء تناول كمية قليلة من الكربوهيدرات. لكن دي مش حاجة قاتلة طبعاً 

 .بإختصار ، هل الكارب سيكلينج ضروري؟ ال

 .دعونا ننتقل إلى اإلستراتيجية الغذائية التالية: الكالوري سيكلينج

 الكالوري سيكلينج 

لكالوري سيكلينج إلى إستهالك كميات متفاوتة من السعرات الحرارية في أيام مختلفة. لذلك ،  تماماً مثل الكارب سيكلينج ، يشير ا

في األيام التي تتدرب بها قم بتناول فائض من السعرات الحرارية و في األيام التي ال تتدرب بها قم بتناول سعرات حرارية أقل 

ة ما يستخدم الكالوري سيكلينج من قبل الناس الذين لديهم من متطلباتك حتى تكون في عجز من السعرات الحرارية. و عاد

جداول مشغولة جداً في أيام معينة و المزيد من وقت الفراغ في األيام األخرى. بعض األفراد الذين يستخدمون الكالوري 

بناء العضالت  )بناء العضالت و حرق الدهون في نفس الوقت( بدالً من  بإعادة تشكيل الجسمسيكلينج عادةً بيكونوا مهتمين أكثر 

 .فقط أو حرق الدهون فقط. لماذا ال تفعل كالهما إن أمكن؟! هذا هو شعور هؤالء األفراد

 

 إيجابيات الكالوري سيكلينج 

 .تحسين عملية التمثيل الغذائي بسبب تفاوت كميات السعرات الحرارية المتناولة ▪

 .ظيم عملية بناء العضالتفي األيام التي تتمرن بها, ستتناول فائض من السعرات الحرارية لتع ▪

في أيام الراحة ، ستتناول متطلباتك من السعرات الحرارية أو أقل شوية بحيث تكون في عجز من السعرات الحرارية  ▪

 .لتعظيم حرق الدهون و تناول ما يكفي لدعم عملية بناء و نمو العضالت

ة من التمرين و بالتالي مش هتحتاج تركز أوي الناس اللي جداولها مزدحمة في أيام معينة ممكن تأخذ هذه األيام راح  ▪

 .مما يعطيهم مزيداً من الحرية واالستدامة  على تناول الكثير من الطعام
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 سلبيات الكالوري سيكلينج 

 .يتطلب المزيد من الحسابات بدالً من تناول نفس عدد السعرات الحرارية كل يوم ▪

 .ارية الخاصة بك ستتغير بإستمرارال يزال يحتاج إلى بعض التخطيط حيث أن السعرات الحر ▪

 .ستحتاج إلى ضبط الماكروز الخاصة بك وفقاً أليامك المختلفة )من ناحية السعرات الحرارية يعني( ▪

 .هل الكالوري سيكلينج ضروري؟ ال

 الصيام المتقطع

لتناول الطعام كل يوم و الصوم عن  أصبح الصيام المتقطع الموضة الجديدة مؤخراً. نظام الصيام المتقطع عبارة عن وجود نافذة 

 .الطعام بقية اليوم

  11ساعة ابتداًء من الساعة  16ستقوم بالصيام لمدة  .بالليل 12صباحاً و بتنام الساعة  9علي سبيل المثال ، لو بتصحى الساعة 

حرارية التي من ساعات( ستأكل كل سعراتك ال  8مساًء ) 11عصراً حتى  3عصراً. ثم من الساعة  3مساًء حتى الساعة 

 .المفترض ان تأكلها أثناء هذه الساعات

الصيام المتقطع في رأيي المتواضع واحد من أقوي األسلحة الغذائية )استراتيجية يعني( اللي أي شخص ممكن يستخدمها )ليها  

 .مكانها المناسب طبعاً(

ن التستوستيرون, زيادة مستويات هرمون النمو و  تم ربط الصيام المتقطع ببعض الفوائد البيولوجية مثل: زيادة مستويات هرمو

 .تحسين حساسية االنسولين

كالم جميل! هذه الفوائد كلها صحيحة فعالً ، ومع ذلك ، هذه الزيادة في تلك الهرمونات لن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لينتج عنها  

بب اني بقول على الصيام المتقطع انه كويس ليس  نتائج نتائج خارقة عن العادة. ستحصل علي نتائج أفضل شوية بس كده. الس

فقط بسبب الزيادات في مستويات الهرمونات ، ولكن بسبب المرونة التي يوفرها هذا النظام. لن تقلق بشأن تناول وجباتك في 

من المرجح أنك لن أوقات معينة أو التخطيط مسبقاً ، كل اللي عليك مجرد تناول الكثير من الطعام أثناء نافذة محددة كل يوم و  

 .تستطيع تناول الكثير جداً من الطعام بحيث إنك تأكل فائض مبالغ به من السعرات الحرارية

كما ان الصيام المتقطع مناسب لألفراد المتدينين الذين ال يزالون يرغبون في تحسين شكل أجسادهم وممارسة معتقداتهم الدينية.  

ع أداة قوية خالل شهر رمضان للمسلمين علي الرغم من أن المسلمين هم أول من قاموا  لذلك ، علي سبيل المثال ، الصيام المتقط

بالصيام المتقطع! لمزيد من المعلومات حول الصيام المتقطع وفوائده وكيف يمكن ان يساعدك علي تحقيق أهدافك و اإلستمتاع 

من قبل زميلي المدون مارتن بيركان الذي يعتبر واحداً من الرواد الرئيسيين  angains.com leفي زيارةبحياتك ، ال تتردد 

  .لمفهوم الصيام المتقطع وإستخدامه لتحسين شكل الجسم

 إيجابيات الصيام المتقطع

الخاصة بك في أوقات  لديك المزيد من الوقت للتركيز علي القيام بما عليك القيام به بدالً من تناول وجبات الطعام  ▪

 .معينه

 .تحسين حساسية االنسولين و بالتالي التمثيل الغذائي ▪

 .تحسين مستويات الهرمونات ▪

 .مزيد من المرونة في النظام الغذائي ▪

 .تأكل وجبات كبيرة و ممتعة ▪
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 .مناسبه للمتدربين المتدينين خالل األعياد الخاصة ▪

 سلبيات الصيام المتقطع

 .وبة في الصيام لساعات عديده. بالتالي ، هيحسوا بالجوع أكثربعض الناس يمكن ان تجد صع ▪

بعض الناس ستستفيد من النوافذ الغذائية وعدم حساب السعرات الحرارية/وحدات الماكرو. هذا يمكن ان يعمل إذا تم   ▪

رو أوالً فعله بشكل صحيح ، ومع ذلك ، يجب علي األقل تعلم كيفية حساب أو تقدير السعرات الحرارية وحدات الماك

 .لعدم تخريب مفهوم الصيام المتقطع وتخريب النتائج الخاصة بك

 .هل الصيام المتقطع ضروري ؟ ال ، لكنه أداة قوية

 

 !الخطوة التالية و األخيرة هي مناقشة عنصر هام جداً في أي نظام غذائي ، األلياف الغذائية
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 أهمية األلياف الغذائية لصحة و جسم أفضل 
 

 هل تساعدك األلياف الغذائية علي خسارة وزنك؟ 

بإختصار ، نعم. ولكن ، إذا كنت ترغب في معرفة ما هي األلياف الغذائية و كيف تساعدك على فقدان الوزن وتحسين صحتك ، 

  .اقرأ أدناه

 

 أوالً ، ما هي األلياف الغذائية؟  

نعم هذا صحيح. األلياف ال تعتبر من العناصر الغذائية.  !صر الغذئيةخالفاً لالعتقاد الشائع ، األلياف الغذائية ليس من العنا 

األلياف الغذائية ما هي إال مجرد أجزاء من الخضروات والفواكه )الكربوهيدرات بشكل عام( التي يصعب علي جسم اإلنسان 

ف األلياف الغذائية إلى فئتين  هضمها. وبالتالي تمر هذه األلياف مباشرة عبر الجهاز الهضمي. عالوة على ذلك ، يمكن تصني

 .رئيسيتين ؛ األلياف القابلة للذوبان واأللياف غير القابلة للذوبان

 

األلياف القابلة للذوبان هي نوع من األلياف التي يمكن أن تقوم الميكروبات المعوية بتحويلها إلى سكريات بسيطة وأحماض 

وم نفس هذه الميكروبات بأكلها. تتحول األلياف القابلة للذوبان إلى دهنية قصيرة السلسلة مما يسهل هضمها بعض الشئ أو تق

  .مادة هالمية عندما يتم خلطها بالماء

 

األلياف غير القابلة للذوبان  .األلياف غير القابلة للذوبان هي نوع من األلياف التي ال يمتصها الجسم وتمر عبر الجهاز الهضمي

  .تبقى سليمة خالل العملية برمتها 

 م األلياف الغذائية هض

منذ وقت ليس ببعيد ، كان الفكر الشائع هو أن األلياف الغذائية كانت غير قابلة للهضم تماًما بواسطة الجهاز الهضمي البشري ، 

ألياف قابلة للذوبات  :إال أن األبحاث الحديثة أثبتت عكس ذلك. في الواقع ، بدأ كل شيء باكتشاف نوعين رئيسيين من األلياف

اف غير قابلة للذوبان. و أشارت الدراسات الحديثة إلى أن لدينا أنواًعا أكثر من الميكروبات التي يمكنها تحطيم أنواع مختلفة وألي

 .من األلياف و التغذي عليها 

غالبية األلياف ال  .كتيريا األمعاء لتلبية متطلبات الطاقة الخاصة بها )السعرات الحرارية(فيتم تخمير معظم األلياف بواسطة ب

يهضمها جسم اإلنسان. يعني ببساطة شديدة, الميكروبات المعوية بتحول بعض من األلياف الغذائية دي إلي أكل هما نفسهم  

ية الهضم عندنا. تدي الميكروبات ألياف تعملو صباع كفتة بيأكلوه! ده بيخلي الميكروبات دي حية وصحية مما يسهل و يفيد عمل

 .تتغذى عليه )عبد العاطي ستايل(
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 طيب, الجسم ممكن يهضم كم من األلياف؟ 

يكاد يكون من المستحيل اإلجابة على هذا السؤال حيث يتعين علينا معرفة التركيب الدقيق لأللياف التي نستهلكها. على سبيل 

غرامات من األلياف الغذائية ، فكيف يمكننا معرفة مقدار األلياف القابلة  10تتناول بروتين بار يحتوي على المثال ، إذا كنت 

للذوبان وغير القابلة للذوبان في تلك الغرامات العشرة؟ المنطق بيقول أنه ال يمكن اإلجابة علي هذا السؤال إلي إذا قمنا بتحليل 

 .% من األلياف الداخلة إلي الجسم50إلي  25عملية جيدة تشير إلي أنه ممكن تحليل حوالي البروتين بار ده. ولكن ، هناك قاعدة 

 

 .٪ من األلياف التي نستهلكها من قبل الجسم 50-25وبالتالي ، من تجربتي ، سيتم هضم ما يقرب من 

 

وبالتالي فهي تساهم في استهالك  لقد رأيت بعض االدعاءات التي تطفو عبر اإلنترنت بأن األلياف غير قابلة للهضم تماًما ،

 .سعرة حرارية. هذا غير صحيح. كمل تحت عشان تشوف ليه  0الطاقة بمعدل 

 كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في األلياف؟  

٪ من   50-25للمزيد من االستقراء حول النقطة المذكورة أعاله حول كمية األلياف التي يتم هضمها ، يجب عليك حساب 

لتي تستهلكها من السعرات الحرارية الخاصة بك. كما ذكرت سابقًا ، األلياف تأتي من الكربوهيدرات بشكل أساسي ،  األلياف ا

غرامات من األلياف ،  10وبالتالي ، إذا كنت تتناول  .سعرات حرارية 4ونعلم جميعًا أن غرام الكربوهيدرات يحتوي على 

 !أل. خطأ سعرة حرارية ، أليس كذلك؟  40فيجب عليك حساب 

 

تذكر ما قلته عن أنواع األلياف والهضم؟ حسنًا ، إذا طبقت هذه الحقائق ، فأنت ال تحسب سوى ربع إلى نصف هذه الكمية. لذلك  

سعرة حرارية!   20إلى  10غرامات من األلياف الغذائية ، وبعمل الحسابات الالزمة نحصل علي حوالي  10، إذا كنت تناولت 

% ألنه من الصعب التنبؤ بعدد األلياف التي سيتم 100أن أقول أنه من الصعب تحديد عدد دقيق  على الرغم من أنني يجب

معظمها ال يتم امتصاصه. تلعب االختالفات الفردية في وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي دوراً  –هضمها في الجسم 

 .أيًضا 

 

جرام ألياف, ربعهم يبقي  10ي محتوى الطاقة الخاصة بك. فلو كلت ٪ من األلياف اللي كلتها وأضفها إل  25لتبسيطها ، احسب 

 .جرام 2.5

  .سعرات حرارية 10 = 4 * 2.5

 .الموضوع مش بالتعقيد ده كله 

 كيف تساعدك األلياف على فقدان الوزن؟  
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ولكن يجب على السباك عندما يتراكم الصدأ داخل أنابيب الحوض ويسدها ، ماذا تفعل عادة؟ حسنًا ، ال أتوقع منك أن تعرف 

الخاص بك معرفة ذلك! إيه المثال المقرف ده. على أي حال ، سيحاول السباك عادة حل المشكلة بكفاءة عن طريق إلقاء منظف 

مش كده؟ في حين أن هذا   .سائل شديد اللزوجة بداخل األنابيب حتى ينظف السائل الصدأ الذي تراكم في الجزء الداخلي لألنابيب

 .ال غريب ، فإنه يظهر بالضبط ما تفعله األلياف الغذائية قد يكون مث

 

سوف تساعدك األلياف غير القابلة للذوبان على إنقاص وزنك أكثر من خالل تنظيم حركة األمعاء لديك ، والحفاظ على  

غير القابلة للذوبان المستوى األمثل من الحموضة في األمعاء وبالتالي الحفاظ على كفائة الجهاز الهضمي. سوف تحافظ األلياف 

  .أيًضا على ترطيب األمعاء مما يؤدي إلى تحسين الهضم وحركة األمعاء

 

ستساعدك األلياف القابلة للذوبان على إنقاص وزنك أكثر من خالل التحكم في شهيتك ألنها تبطئ عملية الهضم وبالتالي تبطئ  

فترة أطول. تساعد األلياف القابلة للذوبان أيضاً في الحفاظ على عملية إفراغ المعدة مما سيؤدي بدوره إلى جعلك تشعر بالشبع ل

كفائة عملية الهضم والحفاظ على المستويات المثلى من األنسولين في الدم وخفض مستويات الكوليسترول وبالذات الكوليسترول 

 !الخاص بكأيضاً ، األلياف بشكل عام تحسن و تعزز من عملية التمثيل الغذائي  .(LDL) منخض الكثافة

 

عالوة على ذلك ، فقد ثبت أن األلياف الغذائية تساعد في تنظيم الوزن من خالل تحسين اإلشباع )تبقيك ممتلئًا لفترة أطول( ومنع  

امتصاص المغذيات الكبيرة )ال يزال عليك حساب جميع السعرات الحرارية التي تستهلكها(. كما ثبت أن األلياف الغذائية تعمل  

  .راز هرمونات الجهاز الهضميعلى تحسين إف 

 األلياف وعالقتها بالكوليسترول  

أنا متأكد من أنك قرأت عدة مرات أن األلياف يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتمنع أمراض القلب واألوعية  

ون مصحوبة بترويج لمكمل  الدموية. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحاً ، إال أن مثل هذه االدعاءات المفرطة عادة ما تك

 !غذائي يحاول شخص ما ببيعه. فبالتالي ، دعنا نصلح بعض الحقائق

 

يمكن لأللياف خفض مستويات الكوليسترول لديك. وبشكل أخص األلياف القابلة للذوبان. نظراً ألن األلياف القابلة للذوبان تؤدي  

غذى عليها وتحللها إلى كربوهيدرات بسيطة يمكنها أن تتغذى عليها إلى إبطاء عملية الهضم وتفتيت الطعام ، فإن الميكروبات تت

 .وبالتالي تخلق أحماض دهنية جديدة قصيرة السلسلة

 

األحماض الدهنية دي الناتجة عن التفاعل الكيميائي المذكور أعاله بيبقي لديها القدرة علي اإلرتباط بجزيئات الكوليسترول ، 

ضار” ألن كل شئ في الجسم له فائدة. “إزالته من مجرى الدم. مع التخفظ علي كلمة و (LDL) وخاصة الكوليسترول الضار
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  .فهو مش ضار خالص ولكن ده موضوع تاني يتطلب مقال لوحده

 

في المقابل ، نظًرا ألن مستوى مجموع الكوليسترول يتم   .LDL لذلك ، األلياف بالفعل لديها القدرة علي إخفاض الكوليسترول

الكولسترول  -الكوليسترول والبروتين الدهني عالي الكثافة -LDL -إضافة البروتين الدهني منخفض الكثافة حسابه عن طريق

الكوليسترول(  LDL) الدهني والدهون الثالثية ، فمن المنطقي أنه إذا كانت األلياف تقلل جزًءا من هذه العناصر الثالثة

 س المنطق ، يمكن لأللياف تحسين مستوى الكوليسترول النافعفسينخفض مستوي الكوليسترول الكلي, صح؟ . بتطبيق نف

(HDL) فقط من خالل تحسين نسبة الكوليسترول الحميد (HDL)  إلى الكولسترول الضار. لذلك ، أقول للمسوقين ، يرجى

بب المحدد  التوقف عن نشر هذا الهراء! لكن نعم ، يمكن أن تقلل األلياف من خطر اإلصابة بأمراض القلب بسبب هذا الس

  .للغاية

 :تبسيط: لما بتعمل تحليل كوليسترول بيتم حسابه كاألتي

HDL Cholesterol + LDL Cholesterol + Triglycerides = Total Cholesterol 

 

الكوليستيرول فبالتالي المجموع كله بيقل ولكن  (LDL) و الكوليستيرول (Triglycerides) األلياف بتقلل الدهون الثالثية

 .بيزيد HDL النافع

 عالقة األلياف بمستويات السكر في الدم  

زيادة تناول األلياف الغذائية يرتبط عكسيا مع اإلرتفاعات المفاجأة في مستويات األنسولين. كما شرحت أعاله ، فإن األلياف  

حدوث تصاعدات سريعة وكبيرة في مستويات  القابلة للذوبان تبطئ عملية هضم الطعام ، خاصة الجلوكوز. هذا التأثير يمنع 

السكر في الدم مما يساعد على الحفاظ على مستوى متوازن من نسبة الجلوكوز في الدم خالل عملية الهضم. وهذا بدوره يمنع  

اومة  نقص السكر في الدم كذلك. النتيجة اإلجمالية هي انخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والوقاية من مق

األنسولين والتي سوف تساعدك أيضاً على إنقاص الوزن. من األخر, الحفاظ على مستوى متساو من األنسولين في مجرى الدم 

  .سيؤدي إلي خسارة المزيد من الوزن والدهون

 األلياف الغذائية يمكن أن تعزز عملية األيض  

يعانون من السمنة المفرطة كمية متزايدة من األلياف الغذائية ، فإنهم أظهرت بعض األبحاث أنه عند تناول األشخاص الذين 

ومع ذلك ، ال يمكن أن يعزى هذا فقط إلى زيادة في التمثيل الغذائي ، ولكن أكثر إلى الفوائد الصحية  !يفقدون مزيداً من الوزن

 .الشاملة المذكورة في هذه المقالة من األلياف الغذائية

 

 .ة ، نظًرا ألن غالبية األلياف غير قابلة للهضم من قبل جسم اإلنسان ، فإن أجسامنا ما زالت تحاول تحطيمها من الناحية المنطقي

أثناء القيام بذلك ، فإن الجسم ينفق الطاقة )السعرات الحرارية( لتحطيم األلياف ، ولكن بما أن األلياف تساهم في استهالك الطاقة 

مزيد من السعرات الحرارية على تكسير األلياف الغذائية مقارنة بالسعرات الحرارية التي ، يمكن أن نستنتج أن الجسم ينفق ال

 .(Metabolism) يحصل عليها منه! هذا التأثير يؤدي إلى زيادة بسيطة في عملية األيض

 الكم المناسب من األلياف الغذائية  

والوزن وحالة الحمل. وفقًا لجمعية القلب األمريكية  تعتمد توصيات تناول األلياف الغذائية بشكل كبير على العمر والجنس

سعر حراري يستهلكه.   1000جراًما من األلياف لكل  14ووزارة الصحة األمريكية ، يجب أن يهدف الفرد إلى الحصول على 

فإن هذه   سعرة حرارية في الواليات المتحدة ، 2000نظًرا ألن توصيات قيم المغذيات تعتمد على نظام غذائي يحتوي على 

جراًما من األلياف يوميًا! إذا كنت رياضيًا أو شخًصا يمارس التمارين بانتظام ، فحاول زيادة  30إلى  28التوصية ستترجم إلى 

 2000جراًما لنظام غذائي متوسطه  40سعرة حرارية مستهلكة ، أو  1000جراًما لكل  20استهالكك من األلياف الغذائية إلى 

  .سعرة حرارية
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  .جرام ألياف كل يوم 40إلي  30حاول تأكل حوالي  يعني

فيما يلي جدول من “مجلة التقدم في التغذية” يعرض توصيات تناول األلياف الموصى بها لمختلف الفئات العمرية من 

  :الجنسين

 

 األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من األلياف  

الغذائية ، حاول تغيير مصادر األلياف قدر اإلمكان لجني فوائد كل من  باإلضافة إلى الحصول على كمية مثالية من األلياف 

األلياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وفئاتها الفرعية من األلياف. فيما يلي قائمة باألطعمة الغنية باأللياف والتي تحتوي 

  :(أحجام الوجبات تستند األرقام إلى متوسط )على محتوى مطابق من األلياف وأنواع األلياف 

 فئة األطعمة  
محتوى األلياف  

 الغذائية 
 نوع األلياف الغذائية 

 الصمغ ، بيتا جلوكان والنشا المقاوم  جرام  20-10 البقوليات 

 اللجنين ، أوليجوفركتوز اإلينولين والسليلوز  جرام  10-6 الخضروات 
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 البكتين ، النشا المقاوم والصمغ ، بيتا جلوكان  جرام  12-5 الفواكه

 السليلوز ، الهيمسيلولوز ، والسيليوم   جرام  6-3 المكسرات

 اللجنين ، السليلوز ، الهيمسيلولوز ، الصمغ ، بيتا جلوكان ، البكتين جرام  5-2 البذور 

الحبوب 

 الكاملة 
 جرام  6-10

الدكستروز ، النشا المقاوم ، ديكسترين السليلوز ، الهيمسيلولوز ، اللجنين ، بوليوالت 

 القمح 

 كيف أزيد من تناولي لأللياف؟  

  :أفضل وأسهل الطرق لزيادة تناولك لأللياف الغذائية هي

 .تناول المزيد من الخضروات. السلطة جميلة. أكثر منها  •

 .الطبيعةتناول المزيد من الفواكه. استبدل الحلوى السكرية عالية اإلدمان بحلوى  •

تناول المزيد من البذور والمكسرات. نعم ، يمكنك تناول زبدة الفول السوداني واللوز ، ولكن باعتدال بسبب محتواها   •

  .العالي من السعرات الحرارية ومؤشر الشبع المنخفض

رز والخبز  تناول المزيد من الحبوب الكاملة. قم بإستبدال الكربوهيدرات البسيطة مثل المعكرونة البيضاء واأل •

  .بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة / القمح. دي أسهل طريقة لزيادة استهالكك من األلياف الغذائية

  .تناول المزيد من الطعام الخام. تناول المزيد من الطعام الحقيقي وقلل من كمية األطعمة المصنعة التي تتناولها  •

من الحصول على كمية كافية من األلياف الغذائية بسبب نمط حياتك أو   استثمر في مكمل ألياف بسيط إذا لم تتمكن •

عاداتك الغذائية ، ومع ذلك ، فإن الطعام الطبيعي أفضل دائًما. مكمالت األلياف عالية الجودة والفعالة رخيصة الثمن  

 Psyllium Husk .هي قشر سيلليوم

 الخالصة 

 !ول المزيد من األليافاأللياف ضرورية لصحتك العامة وفقدان الوزن. تنا  •

هذا ينطبق على كل من   .سعرة حرارية تستهلكها  100جراًما من األلياف لكل  14حاول أن تأكل ما ال يقل عن   •

جراًما لكل  20البالغين واألطفال. في الواقع ، إذا كنت رياضياً أو تمارس تمرينات منتظمة ، فقم بتناول متوسط 

 .سعر حراري 1000

وتحسين مستوى الكوليسترول الكلي الكلي  (LDL) ن تخفض نسبة الكوليسترول الضار )الضار(يمكن لأللياف أ •

 .(LDL) إلى الكوليسترول الضار (HDL) ونسبة الكوليسترول النافع

 .يمكن لأللياف التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم بفضل تأثيرها على إبطاء عملية هضم المعدة  •

األلياف: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. ومع ذلك ، تحت هذه الفئات ، هناك العديد من  هناك فئتان رئيسيتان من  •

 .أنواع األلياف األخرى التي لها وظائف مختلفة وفوائد صحية

 .توجد األلياف بكثرة في الفواكه والبقوليات )خاصة الفاصوليا السوداء( والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة •

 .أن تبقي حركة األمعاء منتظمة تخفف اإلمساك األلياف يمكن •

 .يمكن لأللياف تعزيز عملية األيض وبالتالي تساعدك على فقدان المزيد من الوزن •

 .سوف تزيد األلياف من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك مما يؤدي إلى عملية هضمية أفضل وصحة عامة •

من مصادر الغذاء ، ومع ذلك ، إذا كنت ال تستطيع ذلك ، فإن حاول الحصول على األلياف الغذائية الخاصة بك  •

 .على ما يرام Psyllium Husk إضافة األلياف الغذائية مثل
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الفصل القادم سيكون قصير جداً. في الواقع ،  .وبذلك نختتم أخيراً فصل المغذيات الكبيرة! مدهش! لقد قطعت شوطا طويال

التغذية المحيطة  :سوف تغطي المقالة التالية مكونًا مهًما في خطة النظام الغذائييستكون الفصل القادم من مقالتان فقط. 

  .بالتمرن

 التغذية قبل و بعد و أثناء التمرين 

 يا عم مش حوار , هو الموضوع كله تأكل ايه بعد التمرين مش كده؟

في الصالة الرياضية. ولكن ، فإن التغذية   أل يا عم. اصبر بس. أدرك أن وجبات ما قبل وبعد التمرين تكون أكثر نقاشاً عادةً 

موضوع   .المحيطة بالتدريب عبارة عن تعبير حلو كده بس بسيط يشير إلى وجبات / مشروبات ما قبل التدريب وأثنائه وبعده

ت معظم  التغذية حول فترة التدريب مش موضوع جديد ولكنه من أكثر المواضيع نقاشاً خالل السنوات األخيرة. في الواقع ، أنشأ 

لقد رأينا دراسات تدعم فوائد   .الشركات ، إن لم تكن كلها ، منتجات تستهدف الجموع المهتمة بتغذية ما قبل وبعد التمرين

إضافية من خالل تناول وجبات الطعام أو المكمالت الغذائية قبل التمرين وبعده ، وشاهدنا أيًضا دراسات خلصت إلى عكس 

 ؟ ذلك تماًما. طيب, فين الحقيقة

يبدو أن نتائج البحث األقوى لسيت في صالح شركات المكمالت الغذائية. لن يكون الدخول في التفاصيل العلمية أمراً ضرورياً  

 .في هذه المقالة ولكني سأغطي قليالً من هذه التفاصيل العلمية في المقالة القادمة

 

ريبات؟ نعم. ولكن ، مش بالدرجة المعقدة التي تريدك في الوقت الحالي ، هل ال يزال يتعين عليك توقيت وجباتك حول التد

شركات المكمالت الغذائية بتصديقه. إذا التزمت بالمبادئ التوجيهية الموضحة في هذه المقالة الى حد ما فستحصل علي نتائج  

 .جيدة

 

بوهيدرات كل يوم هو ما سيحدد  وبعد كل ده، فإن االلتزام بعدد معين من السعرات الحرارية والبروتين والدهون الغذائية والكر

  .نتائجك إلي الحد الكبير. هذا هو أكثر ما يهم

 وجبات ما قبل التمرين: ماذا آكل قبل التدريب؟  

تعالوا نتفق علي حاجة األول ؛ ليس عليك أن تأكل أي شيء قبل التدريب مباشرة. ومن المفارقات ، تناول القليل من الطعام قبل  

دة ألداءك وأهداف تكوين الجسم أكثر من األكل الكثير. سوف تشعر أيضاً بتحسن كبير من ناحية الطاقة التمرين سيكون أكثر فائ

كل الموضوع شوية أكل صغيرين يدوك طاقة ويحدوا من التهدم العضلي  .ألن جسمك مش مشغول يهضم كمية كبيرة من األكل

  .، وإال فقد تواجه غثياناً مما قد يؤثر على أدائكامنح الطعام الذي تناولته قليالً من الوقت للهضم  .إلي حد ما 

  .ساعات قبل أن تصل إلى صالة األلعاب الرياضية  3-1تناول وجبة قبل التمرين  :القاعدة األولى

ساعات قبل الذهاب إلى صالة األلعاب الرياضية أن  3-1القاعدة أعاله هي ما يجب عليك االلتزام به. يضمن تناول الطعام 

المواد الغذائية التي قمت بتناولها ستكون قد هضمت بالفعل. باإلضافة لذلك , ستحصل على وفرة من العناصر الغذائية معظم 

والمغذيات الكبيرة في مجرى الدم تحت تصرف جسمك لالستفادة القصوى من ناحية حرق الدهون و بناء العضالت. ستضمن  

 .لرياضية نظراً ألنك ستحصل على الكثير من الطاقة من هذه الوجبةأيضاً الحد األقصى من األداء في صالة األلعاب ا

أما بالنسبة إلي ما يجب تناوله بالضبط ، فإن االلتزام بالمبادئ التوجيهية التي تمت مناقشتها في هذه السلسلة سيكون أكثر من  

الرقم ده برضه بيعتمد علي  .جرام 40كاٍف. ولكن لتحديث ذاكرتك ، المفروض تأكل كمية كافية من البروتين وهي تقريباً 

متطلبات البروتين الشخصية وكيفية تقسيم وحدات الماكرو والسعرات الحرارية خالل اليوم. ده برضه بيعتمد كمان علي عدد  

 .جراًما من البروتين أكثر من كافٍ  45-35الوزن ، فإن الوجبات اليومية للشخص. ولكن بالنسبة لمعظم الناس متوسطي
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غراما من الكربوهيدرات المعقدة المليئة باأللياف الغذائية إلبطاء  40-30ة للكربوهيدرات ، يمكنك أن تتناول حوالي بالنسب

هضم كل ما ستتناوله خالل وجبة ما قبل التمرين ، وبالتالي ستحصل على كم هائل ثابت تدريجي من الطاقة للساعات القليلة  

يتم هضم الكربوهيدرات المعقدة أيضاً بشكل أبطأ  .الهضم وتتحكم في مستويات األنسولينالمقبلة. األلياف الغذائية تبطئ عملية 

 .من الكربوهيدرات البسيطة كما تمت مناقشته مسبقًا في هذه السلسلة

 

سيؤدي ذلك إلى إطالق أبطأ تدريجيًا للجلوكوز في مجرى الدم ، وهو أمر مفيد أيضاً لمستويات الطاقة واألداء الرياضي. 

الدهون الغذائية تبطئ هضم الكربوهيدرات. لكن عموماً ، جرب كميات   .لنسبة للدهون ، فإنه يعتمد على تفضيالتك الشخصيةبا 

 !مختلفة وشوف الكمية المناسبة لك. الشيء األكثر أهمية هو الحصول على كمية كافية من البروتين

 )لن يتم تحديد الكميات إلختالف إحتياجات كل شخص( لذلك ، قد تبدو الوجبة المثالية قبل التمرين بالشكل التالي:

 الخضروات / سلطة 

 البيض / بياض البيض أو بعض الدجاج 

 بعض من المكسرات  

هذا كل شيء يخص وجبة ما قبل التمرين. ال تفرط في التركيز عليها وركز على تلبية متطلباتك اليومية من السعرات الحرارية  

  .والمغذيات على مدار اليوم

 بة / مشروب ما أثناء التدريب وج

مقارنةً بوجبات قبل التمرين وبعده ، كانت مشروبات أثناء التمرين هي العنصر األكثر إثارة للجدل فيما يخص التغذية الخاصة  

بالتمرين. وليست صدفة أن كل شركات المكمالت الغذائية تقريباً قامت بتصميم مساحيق أو مشاريب المفروض أنها تعوض  

أثناء التمرين ألن من سيأخذ وجبة معه إلى صالة األلعاب الرياضية ويتناول الطعام أثناء الجلسة التدريبية؟ وبالتالي ،  وجبة ما 

فإن استبدال وجبة بمشروب لذيذ المفروض أنه هيديك نتائج كثيرة هو بديل أفضل بكثير ، أليس كذلك؟ الشركات دي بتدعي أنك 

التدريب علشان تعيد تجديد الجليكوجين بشكل أسرع داخل العضالت والكبد مما سيؤدي إلي الزم تأكل أول تشروب حاجة أثناء 

التعافي أسرع من التدريب. اإلدعاء الثاني هو أن شرب الشيك ده الملئ بالكربوهيدات البسيطة تحديداً يقوم بتحسين عملية 

تحسين األداء الرياضي. هل هذا صحيح؟ نعم وال ، ولكن  التمثيل الغذائي بسبب زيادة الكربوهيدرات البسيطة معدل األنسولين و

 .ليس بالطريقة التي تفكر بها. ركز معايا وهوريك أن كل الكالم ده هلس

لو أنت شربت مسحوق من المكمالت دي أثناء التدريب , هل هتحسن أدائك الرياضي؟ نعم ولكن في حالة واحدة وهي إذا  

ساعة قبل جلسة التمرين ونسيت تأكل وجبة قبل التدريب   12، إذا مثالً صمت لمدة  لذا  .حرمت جسمك من الطعام لبعض الوقت 

، فمن الواضح أن جسمك سيكون في أشد اإلحتياج لبعض العناصر الغذائية والسعرات الحرارية. ولكن ده مش العادي. ده  

لن الوجبة / الشراب أثناء التمرين أي  إستثناء بيحصل نادراً في حياتنا مش بشكل يومي. بالتالي تحت ظل الظروف العادية ،

فوائد إضافية. الفائدة الوحيدة التي قد تحصل عليها هي تحسن األداء الرياضي بنسبة ضئيلة بسبب تناول الكربوهيدرات البسيطة  

 .مما سيمدك ببعض من الطاقة السريعة

 

ت. ولكن بالنسبة لمعظم الناس ، فإن استهالك وحتي الكالم ده مش هيحصل في حالة األفراد الذين ال يتحملون الكربوهيدرا

بعض الكربوهيدرات البسيطة التي يتم تحويلها إلى طاقة بسرعة يوفر لك مستويات مرتفعة ومستدامة من الطاقة خالل جلسة 

ولكن   التدريب الخاصة بك مما سيحسن من أدائك وبالتالي يساعد بشكل غير مباشر في بناء العضالت أو مساعي فقدان الدهون.

 .تذكر, بشكل ضئيل مش حاجة كبيرة
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وبالتالي ، إذا كنت تريد الفائدة اإلضافية المحتملة لتحسين مستويات الطاقة وأدائك ، فكل ما عليك هو تناول بعض  

الكربوهيدرات البسيطة أثناء التدريب أو احتساء مشروب بسيط من الكربوهيدرات. ولكن نستنتج إن أكل أو شرب شئ ما خالل 

 .ة التدريب ملهوش أي الزمة فتر

 وجبة ما بعد التمرين  

التفكير الشائع فيما يتعلق بوجبة ما بعد التمرين هو أنه يجب عليك رفع األنسولين بسرعة عن طريق تناول أو شرب البروتين 

  .والكربوهيدرات البسيطة بعد التدريب مباشرة أو كل اللي عملته ملهوش الزمة!مش كده؟ بالش هري

 

المرة القادمة شخص يقول لك أنك بحاجة إلى تناول وجبة / مشروب فوراً بعد جلسة التدريب ، فال تتردد في صفعه. في  في 

 .الواقع، ال تحتاج إلى استهالك أي شيء فور انتهاء جلسة التدريب إذا كنت قد أكلت وجبة جيدة قبل التمرين

 

  .بخ بعد التدريب علشان تأكل أو تشرب بروتينيعني لو كلت كويس قبل التمرين مش الزم تجري على المط

  .ساعات من جلسة التدريب الخاصة بك 3- 1القاعدة الثانية: يمكنك تناول وجبة ما بعد التمرين بعد حوالي 

كقاعدة عامة ، حاول وضع جلسة التدريب الخاصة بك  .مرة أخرى ، يعتمد ذلك على فكرة أنك لم تتخطي وجبة ما قبل التمرين

ساعات. لذا ، إذا كنت   6وجبات ما قبل وبعد التمرين زي الساندويتش كده. في الواقع العملي يترجم هذا عادة إلى نافذة لمدة بين 

مساًء ، يمكنك اختيار   6مساًء وخلصت الساعة  4مساًء ، ورحت الجيم في تمام الساعة  3تناولت وجبة قبل التمرين في الساعة 

مساًء دون التأثير علي عملية التعافي والبناء العضلي. عضالتك مش هتقع لو مكلتش ،   9-8 عدم تناول الطعام حتى الساعة

 .متقلقش

 طيب أكل ايه بعد التمرين؟ 

ال تختلف إرشادات وجبة ما بعد التمرين اختالفاً كبيراً عن إرشادات وجبة ما قبل التمرين. يمكنك اإللتزام باألرقام التالية إذا  

 :كنت ترغب في ذلك

 .جرام 50-35 – بروتين ال

 .غراما أو أكثر علي حسب الشخص 60-40 – الكربوهيدرات 

 .غرام أو أكثر شوية علي حسب الشخص 20-10 –الدهون 

 .ما يهم أكثر هو استهالك كمية كافية من البروتين لدعم معدل البناء العضلي األمثل

 ماذا بعد؟  

بالتأكيد. هذا ال يعني أن التغذية المحيطة بالتمرينات غير مجدية ، لكن موضوع التغذية المحيطة بالتمرينات موضع نقاش شديد 

“التوقيت” الصارم والتعقيد المفرط لن يقدم أي نتائج إضافية. باإلضافة أن لدى معظم الناس أنماط حياتية مختلفة والتعقيد 

التالية هي مناقشة “النافذة االبتنائية”  الصارم ده لن يوفر أي فائدة إضافية في ظل ظروف التغذية العادية. ستكون الخطوة

  .المفترضة وعالقتها بأسس التغذية المحيطة بالتمرين وما إذا كانت هذه النافذة موجودة أم ال
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 Anabolic Windowما هي النافذة البنائية؟ 

و النظرية أن بعد التمرين ، هي عبارة عن إطار زمني إفتراضي بعد جلسة التمرين.  (anabolic window) النافذة اإلبتنائية

الجسم بيدخل في حالة بنائية شديدة و بيبدأ يبني عضالت و يحرق دهون بشكل أسرع من الطبيعي. وفقاً لكثير من المدربين و 

 .المتدربين, النافذة اإلبتنائية عادةً ما تكون مدتها بين ساعة و ساعة و نصف بعد جلسة التمريبن

ات ، فإنه من المنطقي تزويد الجسم بكميات ضخمة من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية خالل  و إستناداً إلى هذه اإلدعائ

 !ذلك اإلطار الزمني لإلستفادة من هذه الحالة الفسيولوجية الفائقة ، أليس كذلك ؟ كالعادة ، الموضوع مش بالبساطة دي

 

بالمعني المعروفة به ، ال نعتقد أنها بنفس المستوى مع الخرافات األخرى علي الرغم من أن النافذة اإلبتنائية عبارة عن خرافة 

 :وهو كاآلتي anabolic window ألن هناك بعض المنطق من وراء نظرية الـ

 

رفع األثقال بيسبب تقطعات مجهرية في أنسجة العضالت الخاصة بك مما يسبب تهدم في العضالت/البروتين و يضعك في حالة 

catabolic.  بسبب هذه العوامل ، فإن الجسم يصبح علي إستعداد لقبول أي مواد غذائية خالل هذا اإلطار الزمني و إرسال  و

و بدأ عملية   (recovery) هذ العناصر الغذائية إلى أنسجة العضالت مباشرة. المفروض أن هذا يقوم بتسريع عملية اإلستشفاء

كمان إستنفذت مخزون الجليكوجين في العضالت و بالتالي تحتاج إلى  بناء العضالت بسرعة خيالية. خالل التدريب بتكون 

 .الكربوهيدرات البسيطةإعادة ملء العضالت بالجليكوجين بسرعة عن طريق إستهالك بعض 

 

 .المنطق ده لطيف وكل حاجة ، ولكن ببساطة الكالم ده غير صحيح 

 

العديد من المكمالت   workout nutrition)-(peri .مفهوم مشتق من التغذية قبل و أثناء و بعد التمرينالنافذة البنائية هو 

و المكمالت سريعة الهضم يعتمد تسويقها على هذه   BCAA ـالغذائية مثل منتجات الكربوهيدرات, البروتين سريع الهضم ,و ال

 .الفترة الزمنية األسطورية أيضاً 

 

و “العلم” وراء النافذة اإلبتنائية هو ان الجسم بيتحسن في تمثيل العناصر الغذائية )حساسية األنسولين(, و زيادة مستويات  

 ء العضالت(. هل هذا صحيح أم ال؟ هرمون التستوستيرون و يعمل بشكل أسرع لتخليق البروتين )بنا 

 النافذة البنائية الحقيقية 

من الناحية التقنية، التافذة البنائية موجودة! بعد التدريب و هدم أنسجة عضالتك ، يزيد معدل تخليق البروتين في الجسم ، ولكنه  

ساعات بعد  36نائيه تستمر لحوالي ال يدوم لمدة ساعتين فقط كما يدعي مناصروا هذه النظرية. في الواقع ، النافذة اإلبت

هذا الموضوع بالتحديد. إذا كنت ال تحب قرائة الدراسات ، الخالصة إن هذه الدراسة وهنا دراسة ممتازة تتحدث عن  !التدريب

ساعة بعد جلسة التدريب ذاتها! و بعد    24٪ 109٪ بعد التدريب و بنسبة  50سبة إكتشفت أن معدل تخليق البروتين بيزداد بن

ساعة ، ينخفض معدل تخليق البروتين تدريجياً ويعود إلى المستويات الطبيعية. ومع ذلك ، هذا فقط إذا كنت ال   36مرور 

 .36تتدرب ضمن تلك الساعات الـ 

ساعة من كل دورة   36الرياضية ، فعلي األرجح أن ستتمرن مرة أخرى خالل إذا كنت تتبع برنامجاً ذكياً لممارسة التمارين 

تدريبية. وهكذا ، فإن معدل تخليق البروتين الخاص بك هيفضل مرتفع عن الطبيعي بسبب تمرينك المستمر. لذلك ، وفقاً لهذه  

 .فاد من النافذة البنائية؟ أكيد ألساعة بعد جلسات التدريب لإلست 24النتيجة ، هل ينفع نقول أن يجب أن تاكل أياً كان 

 .و هذا ما يوضح لنا ليه تناول الكربوهيدرات و البروتينات “سريعة التفاعل و الهضم” عبارة عن مجرد تكهنات
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 ماذا عن القوي الخارقة من إرتفاع الهرمونات بعد التمرين؟ 

 

حساسية األنسولين وتقسيم المواد الغذائية و يزيد معدل تخليق رفع األثقال بيرفع من مستويات هرمون التستوستيرون, و يحسن  

مما يعني أنك ستتمتع بهذه الفوائد بشكل دائم بدالً من   .البروتين. ومع ذلك ، ستستمر هذه التحسنات طالما تتدرب بشكل مستمر

 .مجرد ساعتين و خالص

 

د تكون مفيدة لحالتك المزاجية و تحسين الشهوة الجنسية  باإلضافة إلى ذلك, هذه الزيادة في مستويات هرمون التستوستيرون ق

ولكن هذه الزيادة ليست كبيرة للدرجة لتسفر عن أي نتائج كبيرة في نمو العضالت أو حرق الدهون , إن ُوِجد. لذلك ال تشغل  

 .بالك بهذه الزيادات الطفيفة المؤقتة

 .مرين مباشرةً؟ الطيب هل أنا بحاجة لشرب بروتين و كربوهيدرات سريعة بعد الت

إذا قمت بتناول وجبة جيدة متوازنة قبل التمرين, سيكون هذا أكثر من كافي ألنك ستدعم جسمك باألكل مرة أخرى عن طريق  

ساعات بعد التدريب. إذن جلسة التدريب وقعت بين وجبة ما قبل التمرين و وجبة ما بعد التمرين  3-1تناول وجبة تانية خالل 

و متقلقش مش هتخسر أي عضالت زيادة و ال   .صر غذائية كفاية لدعم بناء العضالت و حرق الدهونفجسمك هيدخله عنا 

 .حاجة. بالتالي ، تناول وجبة جيدة بعد التمرين هو مجرد جزء من المعادلة ، وليس المعادلة بأكملها 

 

النتهاء من التدريب. بمعنى، في  إذا تمرنت و أنت صائم فإحرص على تناول وجبة بعد التمرين في أقرب وقت ممكن بعد ا

غضون ساعة أو نحو ذلك. هذه ليست الطريقة المثالية و لكن عضالتك لن تبدأ في السقوط إذا فاتت ساعة و نصف و لم تأكل  

 .بعد

 ما التالي ؟ 

 

التالي واألخير ، سنقوم  يختتم هذا المقال فصل التغذية المحيطة بالتمرين و إلي حد كبير سلسلة النظام الغذائي. خالل الفصل 

بتغطية موضوع هام لناس كتير و هو موضوع المكمالت الغذائية! سنقوم باإلجابة علي األسئلة األساسية حول فعالية المكمل ،  

 .أهميته ، سواء مضر أم ال ، و إذا كان يستحق الشراء
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 تعريف المكمالت الغذائية و ضروريتها 

 .المكمالت الغذائيةوصلنا لفصل ناس كتير مهمة به و هو 

إزدهر سوق المكمالت الغذائية علي مدي العقد الماضي أو نحو ذلك لتصبح صناعة تقدر بمليارات الدوالرات. في الوقت 

الحاضر, الناس من جميع األعمار تستخدم المكمالت الغذائية علي أساس يومي تقريباً بما في ذلك األطفال, البنات, األوالد,  

 .النساء الحوامل… الخ ,بار السنالرجال, النساء, ك

حرق  ,الجميع يستخدم المكمالت الغذائية ألغراض شخصية أو بتوصية من األطباء. عموماً, عندما يتعلق األمر ببناء العضالت

رها و  الدهون أو كليهما, هواة اللياقة البدنية يشكلوا الطبقة األكثر اهتماماً بالمكمالت الغذائية. الناس المهتمة بتحسين مظه

صحتها مهتمون دائماً بالعثور على هذا المكمل السحري الذي بشأنه أن يساعدهم على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع. هذا أمر جيد  

وسيئ علي حد سواء. جيد ألن الناس علي إستعداد لإلستثمار في صحتهم و جسمهم وتحسين حياتهم. وأمر سئ ألنه بصراحة 

ل غير منظم و بعض الشركات ُوجد أنها تشارك في بعض الممارسات الغير أخالقية كالغش تامة مجال المكمالت الغذائية مجا 

 .في المكمالت مما قد يؤثر علي صحة الناس

ومع ذلك ، دعونا نركز علي موضوع هذه المقالة: ما هي المكمالت الغذائية؟ وهل يمكن ان تساعدك في تحقيق أهدافك بشكل 

 أسرع؟

 ت الغذائية اللياقة البدنية والمكمال

المكمالت الغذائية هي عبارة عن منتجات غير طبية تهدف إلى مساعدة الناس علي تحقيق أهداف معينة فيما يتعلق بشكل  

 .جسمهم أو تحسين صحتهم

هذه المنتجات مباحة قانونياً للبيع و الشراء ولكنها غير منظمة أو تحت رقابة من قبل أي هيئة طبية أو جهة مسئولة مما يترك  

عض المجال إلنتاج هذه المنتجات بجودة منخفضة جداً أو الغش فيها أو بمعنى آخر يعني “تحت السلم”. عندما يتعلق األمر ب

و التدريب ، هناك آالف المكمالت الغذائية لكل هدف يمكن أن تفكر به. و فيه مكمالت جديدة بتطلع كل يوم    باللياقة البدنية

 .حرفياً 

 :يبدو أن معظم المكمالت الغذائية تندرج تحت الفئات التاليةو فيما يتعلق بالتمرين, 

 بناء العضالت ▪

 حرق الدهون ▪

 الباور أو البري ورك اوتمكمالت  ▪

 BCAA مثال: األحماض األمينية و الـ .(recovery) الريكوفري ▪

 تريك أكسيد. مكمالت البامب. مثال: أكسيد النيتريك و موسعات األوعية الدمويةالني ▪

 البروتين طبعاً  ▪

 الخ. )هذه غير قانونية( …SARMSالمنشطات: البروهورمون ،  ▪

 .المنتجات الغذائية مثل قضبان البروتين ، عصائر البروتين ، والخبز البروتين… الخ ▪

 testosterone boosters الهرمونات مثل الـمحفزات التستوستيرون و محسنات  ▪

 Nootropics محسنات الكفائة العقلية ▪

 (multi-vitamins) الفيتامينات ▪
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هناك العديد من فئات المكمالت الغذائية األخرى التي ال يمكن حصرها في مقال واحدة و لكن تعد هذه قائمة شاملة لمعظم  

 .الفئات

شركات المكمالت إلى حد كبير جميع جوانب التدريب و تشكيل الجسم. هناك مكمل  كما ترون من القائمة أعاله, فقد غطت  

 .غذائي لكل هدف ، كل عمر ، وكل نقطة بداية لكل شخص

محاولة التعمق في هذا العالم من المنتجات يمكن ان يصيبك بالتشتت و يصيبك باإلحباط بسبب إنفاق مالك على مكمالت ال  

 مكمالت مضرة. مما يدفعنا إلى طرح سؤال هام: هل المكمالت الغذائية ضرورية؟  تعمل ، أو حتى اسوأ من ذلك ،

 هل أحتاج إلى المكمالت الغذائية؟ 

 .بإختصار: ال! ال تحتاج إلى اي مكمالت غذائية

مداومتك على هذين العاملين سيحقق هدفك مهما   .برنامج تدريبي مصمم بذكاء على أسس علميةما تحتاجه هو تغذية سليمة و

 .كان

 !المكمالت الغذائية هي مجرد منتجات إضافية ممكن تساعدك شوية بس مش ضرورية

 .لدايت أو التمرين )بس مش كل حاجة طبعاً(إسمها كمان مكمل لسبب و هو ألنها تكمل ما قد ينقص من ا

المكمالت الغذائية هي مجرد إضافة لطيفة لنظام غذائي جيد و برنامج تدريب ذكي.و لكن ليس من المفترض لهذه المنتجات ان  

ومع ذلك, المكمالت   .هذه السلسلة بتعلمك كيف تصمم نظامك الغذائي الكامللحسن الحظ ،  .تحل محل تلك الجوانب األساسية

إضافة بعض المكمالت الغذائية الفعالة إلى نظامك الغذائي و برنامج  ,األحيان. في الواقع الغذائية يمكن أن تساعد في بعض

 .%10-5التدريبي ممكن يسرع نتائجك بنسبة 

لكنك لست بحاجة إلى أي مكمل، ال تنسى ذلك. ال تدع اي شخص يخدعك و يقنعك أنك تحتاج لمنتج ما لبناء عضالت كثير بين 

 .المكمالت مش سحر .لو دهون في خالل شهر. مفيش مكمل بيعمل كدهكي 10عشية وضحاها أو حرق 

ومن المفارقات ان البحوث العلمية المتعلقة بالمكمالت الغذائية متخلفة إلى حد ما بما أن الشركات تميل إلى نسخ بعضها البعض 

مهتمة باألرباح أكثر من العلم و صرف بدالً من اإلستثمار في البحوث الحقيقية للعثور علي مكونات فعالة جديدة. بس الشركات 

كل اللي الشركات بتعملوا هو مجرد إعادة صناعة نفس منتج ما و وضع إسم الشركة على المنتج و اإلدعاء أنه   .فلوس طبعاً 

ة  أدي يا عم شركة مكمالت غذائية. نرجخ ان هذا سيتغير في السنوات القادم !منتج جديد و أحسن منتج و كل الكالم الفاضي ده

 !ألن المستهلكين أصبحوا أكثر ذكاًء و متابعةً للبحوث. السلطة للشعب يا عم

 الخالصة 

المكمالت الغذائية ليست حبوب سحرية و ال تحتاج إلى أي منها على اإلطالق بإستثناء نقص الفيتامينات و المعادن التي تحتاج  

الة ، هناك بعض منها ثبتت فعاليتها و يمكن ان تساعدك  إلى إصالح. باإلضافة إلى ذلك ، في حين ان معظم المكمالت غير فع

 .علي تحقيق أهدافك في وقت سريع لحد ما 

 .ولكن تذكر ان المكمالت الغذائية ال تحل محل العمل الشاق و األساسيات مثل النظام الغذائي الصحي و برنامج تدريبي ذكي

بس   .المقاالت القليلة القادمة لمساعدتك علي الوصول لجسم أحالمكسنناقش ما هي المنتجات التي يمكن ان تستثمر فيها في 

 !الزم نتكلم األول على إذا كان المكمالت مفيدة لكل الناس أو ال
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 المكمالت الغذائية ليست للجميع

 .عنوان مستفز ، مش كده؟ حسناً ، هذه هي الحقيقة الصعبة

غير ضرورية بس ممكن تساعد إلى حد قليل جداً إذا أُضيفت إلى دايت جيد و   وضحنا في المقال السابق أن المكمالت الغذائية

مع ذلك ستجد أن معظم الناس مش هتستفاد من المكمالت الغذائية على اإلطالق. لماذا هذا؟ يمكنك صرف . برنامج تدريبي جيد

ولكن هناك العديد من العوامل المشتركة   كل المال الذي تريده علي العديد من المكمالت الغذائية علي أمل تسريع مدى تقدمك. 

دعونا نوضح هذا األمر و نرى إذا   .هنا. بعض الناس ستستفيد كثيراً من المكمالت الغذائية و لكن األغلبية مش هتستفاد خالص

 .كنت من المجموعة األخيرة أم ال

 ضعف الخطط الغذائية و البرامج التدريبية 

سه ، المفروض أن الناس تتجنب هذا الخطاً الشائع الكبير لكن الواقع يقول عكس هذا!  هذا السبب يشرح نفسه. وألنه يشرح نف

طوال عملي في مجال اللياقة البدنية و المكمالت الغذائية ، غالباً ما أرى نفس الدوافع: الناس تبحث عن المكمل السحري! وقلنا  

تفضل وضع تركيز كبير علي المكمالت الغذائية بدالً من   أن مفيش مكمل يمكنه أن يعوض الدايت او التدريب. ولكن ناس كثيرة

 .إصالح نظامهم الغذائي أو برنامجهم التدريبي أوالً 

الغالبية العظمي منهم سيتقدموا جداً إذا قاموا بإصالح أنظمتهم الغذائية وبرامجهم التدريبية. لكن أل! إزاي؟! بدالً من ذلك ،  

غذائية التي تتركهم خائبين الرجاء في نهاية المطاف. و بعد هذا ، يفقدوا الثقة في  يتوجهوا إلنفاق المال علي المكمالت ال

المكمالت الغذائية تماماً و هذه مشكلة أخرى. إنها غلطتك! المكمالت الغذائية هي شئ إضافئ للدايت و التمرين. ال أستطيع  

 .التأكيد علي هذا بما فيه الكفاية

كمالت الغذائية التي يمكن ان تحسن مستوى اللياقة البدنية أو أدائك الرياضي, تأكد أوالً  قبل ان تذهب و تصرف فلوسك على الم

من اتباع دايت جيد و برنامج تدريب قوي! عندئذ فقط سوف تستفيد من اي مكمل تشتريه. المكمالت الغذائية ال تحل محل العمل  

 .مع الوقت. دي الخالصة الشاق أو الدايت أو البرنامج التدريبي الذكي اللي هيخلوك أفضل

 االستجابة الفردية 

إذا كنت تتمرن بالفعل أو تقوم بنوع من النشاط البدني لفترة من الوقت أكيد عندك فكرة عن مدى أهمية الجينات الوراثية و  

ضالت بينما  تأثيرها على مدى تقدم الفرد. علم الوراثة يمكن ان يكون نعمة و نقمة. يجد البعض انه من السهل جداً بناء الع

البعض اآلخر يجب أن يبذل مجهود خرافي لبناء بضعة أرطال من العضالت! انا ال أقصد ان أحطم أحالمك ، ولكن جيناتك 

 !الوراثية ستلعب دوراً في كيفية إستجابتك لمكمل غذائي معين

عطي ميزة جيدة لألشخاص الذين لحسن الحظ ، مدى اإلستجابة لن يختلف بشكل كبير بين األفراد ، و لكن يمكن ان تعطي أن ت

 .يستجيبون بشكل جيد

علي سبيل المثال: هناك بعض األشخاص التي ال تستجيب لمكل الكرياتين مع أنه واحد من المكمالت الغذائية األكثر بحثاً و 

 .سن ضعيف جداً شهرة و فعالية! بعض المستخدمين سيجنون فوائد مكمل الكرياتين بينما البعض اآلخر لن يروا أى تحسن أو تح 

وهذا ألن بعض االفراد بطبيعة الحال لديهم مستويات أعلي من الكرياتين داخل عضالتهم. بالتالي أي كمية كرياتين إضافية لن 

ما قد يعمل للبعض   .تزود مخزون الكرياتين في العضالت ألنه أصالً عالي. تنطبق نفس القاعدة علي المكمالت الغذائية األخرى

و العكس صحيح. لقد رأيت ناس تقسم ببعض المكمالت الغذائية في مجال عملي بينما اآلخرين يدعون أنه   قد ال يعمل معك

 .مجرد تراهات
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 .هل جميعهم يكذبون علي كجزء من مخطط كبير؟ أكيد أل طبعاً 

 اإلختالفات في الجودة 

أعطاك نتائج جيدة ولكن بعد ذلك  هل الحظت ان في بعض األحيان قمت بتجربة مكمل غذائي معين من قبل شركة معينة و 

جودة المكمالت الغذائية مهمة جداً.   !جربت نفس المكمل من شركة أخرى و لكن لم ترى أي نتائج؟ كلنا مر بهذه التجربة

 :إسمحوا لي ان أعطي مثاالً علي ذلك

 

 (ات هرمون التستوستيرونأثبت أنه يزيد مستوي) longjack تصنع التستوستيرون بوستر الخاص بها بإستخدام الـ X شركة

 أيضاً  longjack تصنع التستوستيرون بوسر الخاص بها بإستخدام الـ Z شركة

شخص ما جرب كالً من المنتجين في مناسبتين منفصلتين و أستخدمهما بشكل صحيح بإتباع اإلرشادات باإلضافة إلى نظام  

 .Y أفضل بكثير من منتج الشركة X غذائي جيد وبرنامج تدريبي ممتاز. بس جودة منتج الشركة

 :لماذا هذا؟ فيما يلي بعض األسباب المحتملة

 (الجذر / األوراق… وما إلى ذلك) longjack بتستخدم الجزء الصحيح من نبات الـ X الشركة

 .يضمن ان المادة الفعالة في النبات ال تتدمر أثناء إستخراجها  X طريقه استخراج الشركة

 .اج مركز عالي الجودةاستخر X تستخدم الشركة

 .أكثر تنظيماً وأنظف و أكثر حماية للمواد الفعالة في النبات المستخدم X عمليات التصنيع في الشركة

 

في نهاية المطاف ، يمكنك الحصول علي منتج عالي الجودة الذي يعمل بشكل أفضل من منتج شركة أخرى تستخدم أجزاء 

إلى عملية تصنيع غير منظمة. و قد يؤدي هذا أيضاً إلى تصنيع منتج ذو تركيز   خاطئة من نباتات ضعيفة الجودة باإلضافة

 .ضعيف للمادة الفعالة مما سيؤدي إلى عدم وجود نتائج

 التسامح الفردي 

تماماً مثل الجينات الوراثية واإلستجابات الفردية لمكمالت مختلفة , لدينا جميعاً مستوى معين من “التسامح” تجاه بعض  

 .المكونات

 يعني ايه الكالم ده؟ 

يعني يمكن لجسمك أن يرفض عنصر أو مكون معين بسبب تكوينك الفسيولوجي الفريد من نوعه. فتكون المادة الفعالة كويسة  

 .فعالً لكن لألسف جسمك ال يقبلها 

هذا  ممكن ميكونش فيه حاجة غلط خالص في العشب المستخدم أو العنصر الغذائي و لكن جسمك يري شيء “سيئ” في 

العنصر نفسه. لتبسيط الموضوع ، فكر في األمر علي انه رد فعل كالحساسية. لو مثالً عندك حساسية من الالكتوز هذا يعني أن  

 .جسمك غير قادر علي معالجة و هضم الحليب بشكل صحيح ، ولكن الحليب نفسه علي ما يرام

 إتباع الموضة 

 

و لكن لم نالحظ أي تزايد ملحوظ في تحسن أجسام الناس بشكل خرافي. اعني  هناك مكمالت غذائية جديدة تنزل السوق كل يوم. 
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، إذا كنا نفترض ان اإلختراقات العلمية الجديدة في عالم المكمالت الغذائية قوية فمن المفروض أن نالحظ تزايد ملحوظ في  

 تحسن أجسام الناس حولنا ، أليس كذلك؟

سبة وبرامج تدريب ذكية ، ولكن دعونا نستبعد هذا العامل لمدة ثانية إلثبات وجهة  أيوة ، أكيد مش كلهم بيتبع خطط غذائية منا 

نظر. معظم الشركات تريدك أن تصدق أنها قد وجدت طفرة جديدة من شأنها ان تسفر عن بناء كتلة عضليةجبارة وتجعلك 

 .تحرق دهون أسرع من الضوء ، ولكن هذا كله هراء 

ى الموضة الحالية و يذهبوا لشراء أحدث المكمالت الغذائية السحرية. بدالً من تجربة كل  لألسف, كثير من الناس يندفعوا إل

 !مكمل غذائي جديد ينزل السوق )قد يمر عليك شئ يعمل بالنسبة لك( إلتزم باألساسيات أوالً 

الدراسات علي حد سواء ألنه  أنا بقول تجرب الناس و  .إستخدم المكمالت الغذائية التي ثبت الدراسات و تجارب الناس أنها تعمل

في بعض األحيان تجارب الناس بتسبق الدراسات العلمية وخاصةً إذا كانت هذه الدراسات بها قيود )عيوب( كبيرة. لذلك ، إلتزم 

 .بأساسيات المكمالت و أساسيات التغذية و التدريب و هتشوف نتائج مذهلة 

  mine.comexa.موقع مصدر جيد ألفضل المكمالت و أسوأها هو  :مالحظة

Examine.com لديه قاعدة بيانات كبيرة جداً من المعلومات والدراسات العلمية عن أي مكمل غذائي قد يخطر على بالك. 

 ما التالي؟ 

 

دعونا  ,مها بشكل صحيح لتحقيق اقصي قدر من الفائدةاآلن بعد ان أنشأت أساساً متيناً إلستخدام المكمالت الغذائية وكيفية إستخدا

 ننتقل إلى أفضل المكمالت الغذائية و أكثرها فعالية. سنبدأ بمكمالت بناء العضالت
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 أفضل المكمالت الغذائية لبناء العضالت 

األمور. لكن لألسف مفيش  سيظل الناس تبحث عن مكمل غذائي سحري و فعال طوال حياتهم. طبيعة بشرية تريد اختصار 

 .حاجة فعالة لهذه الدرجة. لكن هناك بعض المكمالت الفعالة إلى حٍد ما 

 سنناقش هذا المقال عدد قليل من المكمالت الغذائية الفعالة في بناء العضالت. طب عرفت منين انها فعالة؟

ضافة إلى مراجعة الدراسات العلمية طبعاً. يجب أن ألني إما جربتها بنفسي أو رأيت مدى فعاليتها بعيني على مختلف الناس باإل

ومن فضلك, ال تتوقع معجزات من   .كمالت لن تعمل بدون خطة غذائية جيدة و نظام تدريبي ذكيالمنضع في إعتبارنا ان هذه 

هذه المكمالت أو أي مكمالت غذائي آخر غير مذكور في هذه المقالة. لكن من المؤكد أنها ستعطيك دفعة جيدة في أدائك 

 .الرياضي و تساعدك على زيادة أوزانك مما يساعد على بناء العضالت

هذه القائمة ليست قائمه حصرية من المكمالت الغذائية الفعالة. ربما هناك العديد من المكمالت األخرى الفعالة. لكن   :ظةمالح

 .سأذكر هنا المكمالت التي أنا متأكد من فعاليتها 

 البروتين

مكمل”  “اي بروتين هو أكثر الناس من جميع األعمار سواء بيتمرنوا أو ال سمعوا عن البروتين باودر و مكمالت البروتين. الو

فعالية يمكنك الحصول عليه. كما ناقشنا في هذه السلسلة ، البروتين هو المغذي األساسي )ماكرو( الذي نحتاج إليه للبقاء على 

 .قيد الحياة و عمل وظائف الجسم الحيوية بشكل جيد

 .العضالتنحتاج إلى البروتين ألي عملية حيوية قد تخطر على بالك و يشمل هذا بناء 

تتكون العضالت من البروتين )والماء( و بإستخدام مكمل الواي بروتين ستضمن الحصول على كمية البروتين المناسبة لك 

 طب ليه؟  .يومياً و بكل سهولة. مكمالت البروتين باودر تعتبر أفضل بديل للناس ذوي جداول مشغولة وأنماط حياة سريعة

للغاية للحصول على كمية كافية من البروتين بدون سعرات حرارية إضافية التي تأتي مع  ألنها طريقة مريحة وبصراحة لذيذة 

إذا كنت تستهلك بالفعل كمية كافية من البروتين من خالل النظام الغذائي الخاص بك ، فليس هناك  .الكربوهيدرات و الدهون

 .حاجة إلستخدام مكمل واي بروتين اضافي

،   (casein protein) ، كازين البروتين(isolate protein) مكمالت البروتين. البروتين ايزوليتهناك أنواع مختلفة من 

في األساس، كلهم عبارة عن   .(hydrolized protein) و البروتين الهيدروليزد (protein concentrate) البروتين المركز

 .م البروتين و سرعة امتصاصهبروتين و سيؤدوا نفس الوظيفة. و لكن الفروق األساسية هي سرعة هض

 

 .البروتين الهيدروليزد هو أسرع البروتينات امتصاصاً 

 

 .البروتين أيزوليت بروتين سريع اإلمتصاص أيضاً و لكنه أبطأ قليالً من الهيدروليزد

 

 .البروتين المركز هو مجرد مزيج من جميع أنواع البروتين وهو النوع األبسط و أكثرها إستخداماً 

 

وعادةً ما يتم هضم و   .(cottage cheese) بروتين هو أبطأ البروتينات إمتصاصاً و موجود بوفرة في الجبن المنزلي الكازين

ساعات مما يزود الجسم بجرعة ثابتة من البروتين خالل تلك الساعات. هذا هو    8-5إمتصاص الكازين بروتين علي مدي 

 .ل النومالسبب في أن الناس تنصح بتناول الكازين بروتين قب 
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بصراحة ، في نهاية المطاف ، أي منهم سيؤدي الغرض و لن يكون هناك أي فروق تذكر في النتائج بين هذه األنواع. ركز فقط  

 .و سيكون كل شئ بخير لى تناول احتياجات اليومية من البروتينع

 كيف تستخدم مكمل البروتين؟ 

 

راما من البروتين( مع الماء أو الحليب و إشربه كجزء  غ 50-25ملعقة أو سكوب )اللي بتيجي مع المكمل( )  2-1ببساطة خذ 

 .من وجبة أو لوحده

 الكرياتين 

الكرياتين هو أكثر المكمالت الغذائية بحثاً في التاريخ! ال أحد من المكمالت الغذائية األخرى حتى يقترب بالنسبة لكمية البحوث 

، ولكن ثبت أيضاً أنه فعال جداً و رخيص و آمن تماماً   التي أجريت علي الكرياتين. الكرياتين ليس فقط مدروس بشكل جيد 

بالرغم من بعض الخرافات الغبية العائمة حول اإلنترنت. في الواقع, لدى كل منا كمية صغيرة من الكرياتين مخزن في 

 .العضالت

لبقر! نعم ، هناك كمية  سواء كنت تتدرب ام ال ، فأنت تحصل على كمية من الكرياتين في كل مرة تأكل لحوم ، وخاصةً لحم ا

من الكرياتين في في اللحوم و لكنها كميات ضئيلة. الكرياتين هو مادة طبيعية تتحول إلى فوسفات الكرياتين عند تناوله. فوسفات  

الذي يوفر الطاقة إلنقباضات العضالت. الكرياتين أيضاً مكثف  (ATP) الكرياتين هو عنصر مقدم لثالثي فوسفات الصوديوم

و هذا يعني انه يسحب الماء بداخل العضالت مما يجعلها تبدو أكثر إمتالًء و أقوي مما يساعد على عمل تكرارات   للعضالت

أكثر. باإلضافة إلى ذلك ، الكرياتين يساعد أيضاً على التحمل العضلي. خمن ما يحدث عند تعزيز القدرة علي التحمل العضلي  

 .رهاق؟ بالضبط. بناء العضالتو زيادة قوتها وجعل عضالتك أكثر تحمالً لإل

كيلو بعد البدء في إستخدامه. علي  2-1بما أن الكرياتين مكثف للعضالت و يسحب مياه بداخلها, فمن الطبيعي أن يزيد وزنك بـ 

ب  مدي السنوات األخيرة ، برزت العديد من أشكال الكرياتين كل منها يدعي انها أفضل من الكرياتين مونوهيدرات ألنها ال تسب

 .تخزين الماء

بس فيه حاجة مهمة هنا. إذا كان شكل ما من الكرياتين ال يسبب تخزن الماء ، يبقى فشنك! يعني كذبة كبيرة. و هذا ألن  

الكرياتين من المفترض ان يجعلك تخزن ماء بداخل العضالت. ومع ذلك ، هناك بعض الناس ال تتحمل مونوهيدرات الكرياتين  

آخر من الكرياتين ذو إمتصاص أسرع مما يحميهم من الشعور بالغثيان. معظم الناس ممكن تستخدم  ، لذلك فإنها تختار نوع 

 .الكرياتين مونوهيدرات عادي جداً 

األكثر بحثاً. الكرياتين مونوهيدرات يباع في شكل مسحوق أو    الكرياتين مونوهيدرات هو أول كرياتين في التاريخ و النوع

 .سائلأقراص أو كبسولة و كمال 

ننصح بشراء الكرياتين في شكل مسحوق )باودر( ألنه النوع األكثر إستقراراً وفعاليةً و أرخصها. باإلضافة إلى ذلك ، تأكد ان 

 .ألنه أفضل نوع و أرخصها  creapureالكرياتين مونوهيدرات هو 

 كيفية تستخدم الكرياتين؟ 

 

منهما( لألسبوع األول لرفع مستويات الكرياتين في الجسم بسرعة ثم حافظ جرام لكل  5مالعق *  4جرام ) 20ببساطة تناول 

جرامات كل يوم. بس كده! للحصول علي أقصي قدر من اإلمتصاص ، تناول الجرعة اليومية من  5علي مستوي التشبع بأخذ 

 .الكرياتين مباشرةً بعد التدريب أو مع وجبة كبيرة إذا كان يوم راحة
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 حمض األراكيدونيك 

ير منكم لم يسمع عن حمض األراكيدونيك من قبل. نظراً إلدعائات حمض األراكيدونيك لبناء العضالت وزيادة القوة مع عدم  كث

 وجود اي آثار جانبية, شعبية هذا المكمل أرتفع أسرع من اي شخص كان متوقعاً. طب إيه حوار حمض األراكيدونيك ده؟

ي الجسم و كلنا نستهلك كمية منه يومياً كجزء من نظامنا الغذائي. حمض  حمض األراكيدونيك هو حمض يحدث بشكل طبيعي ف

الغير مشبعة التي تتوفر في اللحوم والبيض ، ولكن ليس بجرعات كافية لجني  الدهنية 6و أحد أحماض األوميجا األراكيدونيك ه

 .ثمار هذه الحمض

ين تتهدم بعض األنسجة العضلية مما يدفع بعض  حمض األراكيدونيك هو المسؤول عن اإللتهاب داخل العضالت. بعد التمر

األنزيمات لبدء تحرير حمض األراكيدوريك الموجود في غشاء الخلية. هذا ينتج عنه إستجابات هرمونية محلية داخل العضالت  

ال نحصل و رفع معدل تخليق البروتين )بناء العضالت(. بما أننا  (soreness) مما يؤدي إلى اإلحساس بالوجع داخل العضالت

من خالل الوجبات الغذائية لدينا لجني فوائده, مكمل حمض األراكيدونيك هو   ArA علي جرعة عالية بما فيه الكفاية من الـ

 .أفضل طريقة للحصول على جرعة مركزة

 :كتجربة شخصية ، إستخدمت حمض األراكيدونيك في أكثر من مناسبة واحدة ومن الخبرة الشخصية الحظت ما يلي

 .مستويات القوة )أوزان أكثر(زيادة  •

 زيادة مستوى اإللتهاب •

 زيادة وجع العضالت )ليس بالضرورة عالمة لنمو العضالت(  •

 (recovery) تحسن إستشفاء العضالت •

بالنسبة لبناء العضالت ، سأفترض انني قد اكتسبت بعض العضالت بسبب زيادة مستويات قوتي إلى حٍد ما. ولكن, ال تتوقع بناء  

ة من العضالت مثل الستيرويد أو المنشطات. بالتالي فائدته الرئيسية في رأيي متواضع هو زيادة مستويات القوة أثناء كمية كبير

 .إستخدامه. هذه القوة ستبقى معك بمعنى أنك لن تفقد القوة المكتسبة بمجرد التوقف عن إستخدام األراكيدونيك أسيد

زيادة مستوي اإللتهاب الذي من المفترض ان يحدث كما طرحنا. أصبحت  شيء واحد لم يعجبني في حمض األراكيدونيك هو 

وانا اعلم   –بشرتي دهنية أكثر من المعتاد ، الحظت وجع زيادة عن العادة في المفاصل و أحسست بحالة عامة من اإللتهاب 

 .يحصي من المشاكل الصحية مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية ويمكن ان يسبب عدد ال –عندما يكون عالياً 

الخاصة بك ألنه يقاوم آثار حمض  3جزء آخر مزعج من إستخدام حمض األراكيدونيك هو حقيقة انه يجب تقليل كمية األوميجا 

بالتالي, إذا  .هو المفتاح لصحة أفضل و أداء رياضي متميز 3إلى األوميجا  6حمض األوميجا األراكيدونيك.ال تنسى أن نسبة 

 .الخاصة بك ألنه مضاد قوي لإللتهابات 3ربة حمض األراكيدونيك , قلل كمية األوميجا كنت تنوي تج 

 

لذلك ، في حين ان األراكيدونيك أسيد هو في الواقع مكمل مثير لإلهتمام و يمكن ان يزيد من مستويات القوة الخاصة بك ، أود  

في نتائج عكسية و يؤثر علي صحتك و أدائك الرياضي و   ان أشدد على عدم البقاء في حالة ملتهبة لفترة طويلة ألنه سيتسبب

 .شكل جسمك طبعاً. و لكنه مكمل فعال إلى حٍد ما 

 

 كيف أستخدم حمض األراكيدونيك؟ 

 

جرام من األراكيدونيك أسيد كل يوم قبل جلسة التدريب الخاصة بك علي معده فارغة لضمان أعلى قدر   2-1يمكنك ببساطة أخذ 

  6-4في أي شكل من األشكال ، تأكد من فعل ذلك  3تناول أوميجا   م. إذا كنت تخطط لتناول السمك أومن اإلمتصاص في الجس
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يوم ومن ثم توقف عن   50ساعات بعد أخذ الجرعة اليومية من حمض األراكيدونيك. قم بتناول حمض األراكيدونيك لمدة 

 .اإلستخدام

 BCAA الـ

BCAA  المتشعبة هي واحدة من المالحق األكثر إثارة للجدل في أوساط اللياقة البدنية. يدعي أو سلسلة األحماض األمينية

البعض انه مكمل سحري بيعمل العجائب بينما البعض اآلخر يدعون انه ال قيمة له. من المخطئ ومن الصواب؟ في الواقع ، كال  

 !المجموعتين علي حق

لن يساهم في   BCAA كافية من البروتين علي أساس يومي ، أخذ مكمل الـ اسمحوا لي ان اشدد علي هذا: إذا كنت تتناول كمية 

 .زيادة العضالت المبنية. علي الرغم مما كنت قد سمعته ، هذه هو الحقيقة

 .BCAA اإلشكالية تنبثق من فهم أساسي لما هي الـ

هي    3حماض األمينية األساسية الـ أحماض أمينية أساسية: ليوسين ، ايزوليوسين وفالين. هذه األ 3هي مزيج من  BCAA الـ

أقوي األحماض األمينية من ناحية تفعيل عملية بناء البروتين. و على وجه التحديد، ليوسين هو أقوي األحماض األمينية وهو ما  

في هذه المقالة ، شرحت بالضبط إزاي الليوسين يحفز نمو   .mTorيحفز مباشرة عملية تخليق البروتين عن طريق تفعيل 

تأكد من قراءة هذه المقالة و ستفهم   .العضالت و كيف إن زيادة اإلستهالك لن تسفر عن زيادة في النتائج بسبب وجود حد أقصى

 .في معظم األحوال مش هتعملك أي حاجة BCAA أن الـ

مجاناً من خالل   BCAA فإنك بتأخذ ما يكفي من الـ -سنفترض أنك تفعل هذا –إذا كنت تأكل كمية جيدة من البروتين وهكذا ، 

 !الطعام

لن يفعل اي شيء لك. إذا كنت ال تتناول كمية كافية من   BCAA من البروتين يومياً ، فإن إستخدام كمية كافية  إذا كنت تتناول

 حماض األمينية اإلضافية ممكن أن يساعدك علي الوصول إلى حد الليوسين المطلوب لتنشيطالبروتين ، دعم طعامك بهذه األ

mTor و تفعيل تخليق البروتين. يعني ببساطة عشان تفتح الزرار بتاع بناء العضالت. 

 زيت السمك 

 ”3األوميجا إلى  6المفتاح إلى صحة أفضل و أداء رياضي متميز و شكل جسم جميل هو نسبة األوميجا “

 .ال اعرف عدد المرات التي كررت فيها هذه الجملة ولكن ال يكفي ان اذكرها مرة أخرى

و هي أحماض دهنية   3. زيت السمك ملئ باألوميجا 3يصنع زيت السمك من غلى السمك و من ثم ضغطه إلستخراج األوميجا 

حياتنا الحالي و عاداتنا الغذائية ، فإن الكثير منا نادراً ما يأكل  أساسية التي ثبت أنها مضاد قوي جداً لإللتهابات. ونظراً ألسلوب  

في أجسادنا بسبب الوجبات الغذائية. طب ليه؟ ألن   3و أحماض األوميجا  6السمك مما يسبب عدم توازن أحماض األوميجا 

 .6معظم طعامنا محمل باألوميجا 

)زيت السمك(. الحل األخير  3الدهنية أو تناول مكمل األوميجا  لحل هذه المشكلة ، لديك خيارين: تناول المزيد من األسماك

أكثر مالءمة لمعظم الناس و ظروفها لكن اسمحوا لي ان أقول ان تناول األسماك )والغذاء بشكل عام( أفضل دائماً من المكمالت  

 .الغذائية

https://fitnotice.com/ar
https://fitnotice.com/nutrient-timing-meal-frequency-matter/
https://fitnotice.com/nutrient-timing-meal-frequency-matter/


 144  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

الدهنية. لكن إذن اعتمدت   3أوميجا  عند تناول األسماك, فأنت تعرف بالضبط ما يدخل جسمك و تضمن الحصول علي أحماض

 .الدهنية 3على تناول بعض األقرص فقط فال يوجد ضمان للجودة أو الجرعة الفعالة أحماض أوميجا 

منتجات زيت سمك مبيعاً في الواليات المتحدة ثبت أنها ال تحتوي على جرعات   3في الواقع ، في دراسة حديثة ، ُوجد أنه أعلى

ب! علي اي حال ، هذا بعيد عن نطاق هذه المقالة. تحقيق كافية بل و تحتوي على الزئبق و وغيرها من المواد السامة لألعصا 

تشعر بأفضل حال و تحسن أداءك و تحسن كل وظيفة جسدية يمكنك  ستجعلك  3و األوميجا  6التوازن بين نسبة األوميجا 

 .التفكير فيها و ذلك بدوره سيجعلك تبني المزيد من العضالت و تحرق الدهون بشكل أسرع

 

إذا كنت تنوي شراء مكمل زيت سمك بدالً من من تناول األسماك الدهنية ، تأكد من التحقيق في نوعية المنتجات في السوق أوالً  

اء أعلي جودة. أنت ال تريد تعريض صحتك للخطر لتوفير بضعة جنيهات ال قيمة لها مقابل صحتك ، مش كده؟ من أفضل وشر

 .Neptune وزيت السمك باإلضافة إلى زيت الكريل من Barleanالمنتجات زيت الكريل الخاص بشركة 

  

Barlean  ، ملغ  500كبسوالت هالمية الكونت ،  120الزيوت العضوية البرية والكاملة الكريل النفطea.  

 زيت الكريل   NKOمصدر المواد الطبيعية

 .ويمكن ان أشهد علي جودته وقوة تركيزه المحتملة Barlean ت الكريل منلقد إستخدمت شخصياً زي

 عليك أن تتناول في اليوم؟  3كم من حبوب األوميغا 

 .غرام من زيت السمك يومياً مع وجبة. وزع الجرعات على مدار اليوم ألقصي قدر من اإلمتصاص 5-3ببساطهة خذ 

 المالتي فيتامين  –الفيتامينات 

لمعادن من المغذيات الصغرى األساسية لبقاء اإلنسان و تحسين وظائف الجسم. أي نقص في أي فيتامين أو معدن  الفيتامينات وا

 .ستؤثر علي إحساسك الصحي وكيفية أداء جسمك لوظيفة معينة. بالتالي فإنه من المنطقي إصالح هذا النقصان

يعملك حاجة أوي ألنك بتأخذ احتياجاتك من الفيتامينات إذا كان لديك خطة نظام غذائي جيدة, فتناول مكمل فيتامينات مش ه

فاإلستثمار في مالتي فيتامينات  ,والمعادن عن طريق الطعام. و لكن إذا كان النظام الغذائي الخاص بك ليس جيداً بما فيه الكفاية

 .ممكن يكون خطوة ال بأس بها 

ولكن بسبب أن   ,و العالمة التجارية. هذا ال يعني ان الجودة ال تهمعندما يتعلق األمر بالفيتامينات ، ال تركز بتعنت في الجودة أ

تصنيعها رخيص الشركات نادراً ما بتغش فيها. بس أي شئ ممكن طبعاً في شركات المكمالت! فحاول برضه تدور و تجيب  

 .أفضل جودة قدر المستطاع

 

 كيف تتناول المالتي فيتامين؟ 

 

 .المنتج! ولكن بصفة عامة ، خذ جرعتك من المالتي فيتامين مع وجبة كبيرة لتحسين إمتصاصها اتبع اإلرشادات الواردة على 

 الخطوة التالية 

 

المنتجات األكثر شعبية و فعالية. ركز علي تحسين نظامك الغذائي    هذه قائمة من المكمالت الغذائية فعالة لبناء العضالت وهي

 .ن ايه المكمالت الجيدة و ايه الحاجات األي كالم! متمشيش ورى الناسو برنامج التدريبي أوالً. يجب ان تعرف اآل
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الخطوة التالية هي مناقشة فئة أخرى من المكمالت الغذائية التي يمكن إعتبارها مكمالت لبناء العضالت و إعطائك طاقة كبيرة 

 .لتحسين أدائك الرياضي و حرق الدهون ; هنتكلم عن البري ورك اوت
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 ل للبري ورك اوت الدليل الشام

صناعة المكمالت الغذائية هي واحدة من أكبر الصناعات و أسرعها نمواً في العالم كله. علي الرغم من وفرة المشاكل 

اإلقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان في األيام الحالية ، مجال المكمالت الغذائية ال يزال في نمو مستمر وسوف يستمر في  

و مكمل الواي بروتين ال يزال يشكل الجزء األكبر من مبيعات صناعة المكمالت الغذائية بس مكمالت   2016 النمو. منذ عام

 .الطاقة )البري ورك اوت( في تصاعد مستمر أيضاً 

حيث أن المبيعات وصلت إلى  2015وفقاً لمجلة فوربس, مبيعات المكمالت الغذائية وصلت لرقم مهول في 

دوالر في سنة   60,000,000,000و يقدر ان يرتفع هذا العدد إلى  !الواليات المتحدة وحدها  دوالر في 36,700,000,000

 .. هذا تقريباً ضعف األرباح2021

هذه التريندات تشير إلى شيء جيد وشيء سيئ. الشيء الجيد هو أن الكثير من الناس وخاصةً الناس األصغر سناً أصبحوا على  

لياقتهم البدنية و اإلهتمام بصحتهم. الشيء السيئ هو انه في حين أن المزيد من الناس تهدف إلى تحسين  درارية أكثر لتحسين 

شكلهم و تحسين صحتهم فالغاية ال تبرر الوسيلة في هذه الحالة. بل يمكن إعتبار اإلعتماد المفرط علي المكمالت الغذائية لتحقيق 

والمشكلة هي انه في كثير من الحاالت بتحصل على أكثر مما كنت تتوقع )من ناحية األهداف الصحية و اللياقة البدنية كإدمان ، 

 .الضرر(

مكمالت البري ورك اوت و مكمالت الطاقة هي التريند الجديد! مكمالت البري ورك اوت هي ثاني أكثر المكمالت الغذائية  

 .شعبية بعد الواي بروتين طبعاً 

صرف فلوسها على المكمالت الغذائية بالذات ألن تيار اللياقة البدنية أصبح حاجة عامة.  الناس من جميع المستويات و األعمار بت

العبوا كمال   ,crossfitلذلك ستجد أن جميع الناس تستخدم هذه المكمالت مثل; الرجال, النساء, الفتيان, الفتيات, متدربين الـ 

 .وت؟ و هل هي صحية؟األجسام, فيتنس موديل… الخ. لذلك ، ما هي مكمالت البري ورك ا

 ما هي مكمالت البري ورك اوت؟ 

 
مكمالت البري ورك أوت أو مكمالت “الباور” هي عبارة عن مكمالت تستخدم لزيادة مستويات الطاقة عند المتدربين و خاصةً 

 .رافعي األثقال للضغط على أجسادهم زيادة شوية

مستويات الطاقة, لكن شركات المكمالت بتسوق هذه المنتجات كأنها معجزة و  في حين أن مكمالت البري ورك اوت فعالً بترفع 

 ;التي سوف تتسبب في

 زيادة مستويات الطاقة (1

 تسريع عملية األيض و حرق الدهون بسرعة (2

 بناء كتلة عضلية أكثر (3

 تعزيز القدرة علي التحمل  (4
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 زيادة ضخ الدم في العضالت (5

لها جذاب على الورق لمستخدميها، فأنا هنا ألقول لك أن بعض هذه اإلدعاءات مزيفة. بل تم  في حين ان هذه اإلدعاءات شك

تصميم بعض هذه اإلدعاءات إلقناعك بشراء هذه المكمالت الغذائية. هناك نوعان من مكمالت الباور; بري ورك أوت محفز و  

فزة ألنها تعطيك طاقة و تحفز الجهاز العصبي بري ورك أوت غير محفز. أكثر هذه المكمالت شهرة و إستخداماً هي المح 

 .المركزي

 طيب ، ما هي فوائد البري ورك أوت الحقيقية؟ 

البري ورك اوت المحفزة سترفع مستويات الطاقة الخاصة بك بسبب وجود واحد أو أكثر من المكونات التي من شأنها تحفيز 

هو المنشط األكثر شعبية في العالم, شركات المكمالت الغذائية   الجهاز العصبي وتعزيز التركيز الذهني. في حين أن الكافيين

 !قامت بإكتشافات هائلة خالل العقدين الماضيين مما أدى إلى إنتاج محفزات عصبية أقوى من الكافيين بكثير

 طيب ، ماذا يجب ان أتوقع من البري ورك اوت؟ 

 .زيادة كبيرة في مستويات الطاقة •

 .عتمد علي المكونات(زيادة في التركيز الذهني )ي •

 .تدفق دم أفضل داخل العضالت )يعتمد أيضاً على مكونات المنتج( •

 .ردود فعل أسرع •

 .تحسين األداء الرياضي بسبب زيادة مستويات الطاقة وتدفق دم أكثر و تركيز ذهني أفضل •

 .المزيد من القدرة علي التحمل •

 .زيادة طفيفة في األوزان المستخدمة )ليس دائماً( •

 !بس كده

في ما يتعلق بإدعاءات بناء الكتلة العضلية, تحسين التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون, كل هذا كالم فاضي! دعونا نري 

 .لماذا

 تأثير البري ورك اوت علي كتلة العضالت و حرق الدهون

م وضع مجموعتين من الناس علي نظام تدريبي لرفع األثقال لمدة ستة أسابيع. لكن الباحثين اختاروا أن في أحد الدراسات ، ت

 .تكن النتائج صادمة ولم .يضعوا أحد المجموعتين على بري ورك أوت و المجموعة الثانية لم تستخدم بري ورك اوت

إستفادت المجموعة التي إستخدمت البري ورك اوت من مستويات أفضل في الطاقة, شعور أقل بالتعب, و قدرة أعلى على 

التحمل و تركيز أفضل. في حين ان المجموعة األخرى التي لم تستخدم البري ورك اوت لم تالحظ هذه الفوائد. طيب ، إيه اللي 

 حصل؟ 

 !هناك أي إختالفات كبيرة في تكوين الجسم بين المجموعات لم يكن 

يمكن للبري ورك اوت أن يعزز التركيز الخاص بك, و يجعلك تعمل تكرار أو إثنين إضافيين و يعزز القدرة العضلية العصبية 

تشمل العديد من  بسبب تحفيز الجهاز العصبي المركزي, ولكن بناء الكتلة العضلية و حرق الدهون هما عمليتين معقدتين 

 .الوظائف الفسيولوجية المعقدة. الموضوع مش مستويات طاقة أفضل و قدرة على التحمل و خالص
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أي زيادة ملحوظة في الكتلة العضلية أو حرق الدهون ممكن يكون سببها بذل المستخدم مجهود أكثر ألنه يشعر وكأنه يجب أن  

أو أداء رياضي أفضل بصفة عامة أو يكوب سببها )و هذا هو المرجح( نظام يتدرب بقوة أكثر لجني فوائد المنتج )عامل نفسي( 

 .غذائي الذكي و برنامج تدريب جيد

التحسنات في األداء التدريبي قد تساهم في تغيير طفيف في تكوين الجسم ، ولكن ليس هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان يمكن  

. يعني ببساطة أي تحسن هيكون غير مباشر. فهل تقوم منتجات البري شكر مكونات البري ورك اوت على هذه التحسنات أم ال

 .ورك اوت بتحفيز نمو العضالت و حرق الدهون مباشرة؟ ال 

 .بدون ذكر وجود إختالفات كبيرة في تكوين الجسمو هذه دراسة أخرى سجلت تحسنات في األداء التدريبي 

 تأثير البري ورك اوت علي سرعة الحرق )معدل األيض( 

 
 .%100أحد األساطير الشائعة هي انه إذا كنت تتعرق يبقى أنت بتحرق دهون.ال! كالم خاطئ 

الماء من خالل بشرتك لتطريب  إذا كنت تتعرق ، فالسبب هو أن درجة حرارة جسمك عالية بالتالي يقوم جسمك بإفراز بعض

نفسه ، هذا كل شيء. علي أي حال ، بما أن مكمالت البري ورك اوت عامةً تحتوي على منشطات عصبية مثل الكافيين، فإنه  

 من المنطقي انها يمكن ان تسرع مستوى األيض الخاص بك. أليس كذلك؟ 

، ولكن هذه الزيادة ليست مهمة ألنها ضئيلة جداً. تحفز المنشطات الكافيين والمنشطات بشكل عام يمكن أي تزيد سرعة الحرق

الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى إفراز مادة األدرينالين الذي يساهم في تسريع عملية األيض و تحليل الدهون )حرق  

 .هذه الزيادة صغيرة جداً لمالحظة أي تغيير ملحوظ في تكوين الجسمالدهن( ولكن مرة أخرى ،  

تقريبًا و هذا رقم جيد ألنك بتحرق سعرات حرارية ٪  5-3أليض بنسبة  يزيد سرعة ا  الشهير اإلفيدرين و الكافيين لكن كومبو 

سعر حراري للحفاظ علي وزنك و بدأت في  2500فعلى سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى  .إضافية من غير ما تعمل أي حاجة

ضافية. و لكن أي من هذه  سعر حراري إضافي بدون القيام بأي أنشطة إ 125-75، ستقوم بحرق حوالي  EC تناول كومبو الـ

المكونات وحدها لن يسرع عماية الحرق بأي فرق ملحوظ. النقطة هي ، أي بري ورك اوت لن يزيد سرعة الحرق مثلما 

 .تتخيل

 تأثير البري ورك اوت علي مستويات القوة والقدرة علي التحمل 
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فعالً تحسناً في مستوى قوة و قدرة تحمل األفراد الذين  إذا قرأتين الفقرتين العلويتين ستري أن الدراسات المذكورة سجلت  

المنشطات العصبية يمكن ان تحسن القدرات العضلية العصبية و بالتالي زيادة القوة. عالوة علي  .استخدموا بري ورك اوت 

وقد أثبتت الدراسات  ذلك, معظم مكمالت البري ورك اوت تحتوي علي الكرياتين, وهو المكمل الغذائي األكثر دراسةً في العالم.

أن الكرياتين يحسن قدرة التحمل العضلية و يزيد الكتلة العضلية و القوة. فمن هذا الجانب ، مكمالت البري ورك اوت قد تكون  

 .مفيدة طالما تحتوي على كافيين و كرياتين

 ماذا عن البري ورك اوت الخالي من المنشطات العصبية؟ 

ت العصبية مصممة لزيادة تدفق الدم إلى العضالت التالي مضخات بدون الحاجة لتناول البري ورك اوت الخالي من المنشطا 

المنشطات العصبية. مش كل الناس بتحب تستخدم بري ورك اوت لزيادة مستويات الطاقة. بعض الناس تريد فقط الحصول  

رياتين ، النترات ، كبريت األجماتين، ماالت على بامب )تدفق دم( جيد. وغالباً ما تدخل المكونات اآلتية في هذه المنتجات; الك

السيترولين و األرجينين. وقد ثبت ان هذه المكونات تزيد مستويات أكسيد النيتريك في البشر مما يحسن الدورة الدموية وتدفق  

نسب إلى الدم و البامب في العضالت. لذلك ، توقع تدفق دم جيد، و قدرة أفضل علي التحمل و قوة أكبر التي يمكن أن ت

 الكرياتين ولكن بدون مستويات طاقة كما ذكرنا. البري ورك اوت القائم على تحسين تدفق الدم بدون منشطات عصبية هي

 .مكمكمالت أكسيد نيتريك لن يكون لها أي تأثير علي األداء الرياضي أو شكل جس

 الجانب القبيح للبري ورك اوت 

تماما مثل معظم األشياء في الحياة ، كل شيء له سعر بما في ذلك البري ورك اوت. البري ورك اوت القائمة على المنشطات 

العصبية قد تعزز األداء الرياضي و ترفع مستويات الطاقة و تحسن التركيز الذهني ولكن لهم بعض السلبيات وبعض اآلثار 

بية غير الفتاكة طبعاً. بالنسبة للبالغين األصحاء ، فإن مكمالت البري ورك اوت لن تسبب أي مشاكل طبية ، هذا إن كانت  الجان

 .منتجات جيدة تحتوي فقط علي المكونات المذكورة على العبوة

 ما هي مكونات البري ورك اوت؟ 

هيئة األغذية والعقاقير, أكبر مشكلة مع المكمالت   من قبل (unregulated) بما أن صناعة المكمالت الغذائية غير منظمة

الغذائية بشكل عام هو كيفية تصنيعها و المكونات المستخدمة. خالل مراحل تجهيز األغذية وتصنيعها ، يمكن ان يحدث تلوث  

 .عرضي غير مقصود

 .نتج النهائيالتلوث العرضي يشير ببساطة إلى وجود مكونات أو جزيئات سامة أو غير مرغوب فيها في الم

علي سبيل المثال, سنري في كثير من األحيان أن شركات المكمالت الغذائية تصنع منتجاتها في مصانع تنتج الفول السوداني و 

 فول الصويا و األلبان. ما هو السبب في ذكر الشركات لذلك على العبوة؟ 
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اسية من أي من تلك المكونات. خالل عمليه تصنيع  بسيطة ، لتجنب اي دعاوي قضائية محتملة من قبل الناس الذين لديهم حس

المكمالت، أي من فول الصويا أو الفول السوداني أو األلبان ممكن تكون دخلت المنتج النهائي عن طريق الخطاً. و إذا كان لديك  

 .حساسية شديدة ألي من هذه المكونات ، ستعاني من بعض العواقب

الجزيئات األجنبية، فنحن ال نضمن إذا ما كان انتهى أي منها في مكمل البري ورك  ينطبق نفس الشيء علي السموم األخرى و 

اوت. باإلضافة إلى أن صناعة المكمالت الغذائية هي صناعة غير جيدة السمعة )ثق بي(. بالتالي بعض الممارسات المشبوهة  

 .مثل المنتجات التي تحتوي على بعض المواد غير المشروعة غالباً ما تحدث

علي سبيل المثال ؛ شركة صغيرة قامت بوضع مكون غير مسموح به في منتج البري ورك اوت الخاص بهم. قامت شركة  

بوضع مكون من عائلة األمفيتامينات لجعل البري ورك اوت قوي جداً فبالتالي سيكسب إهتمام وشعبية بسرعة. بعد ان يكتسب  

فإنها غالباً ما تعيد تكوين منتجاتها إلزالة األمفيتامينات لجعل المنتج أكثر   هذا المنتج بعض اإلهتمام و تحقيق مبيعات عالية ،

قانونية )عشان ميتمسكوش(. قد يتم القبض عليهم ويعانوا من بعض العواقب القانونية ، لكنهم عادة ال يحدث هذا. ومن األمثلة  

 .DMAA الرئيسية التي تأتي إلى ذهني هو بري ورك اوت المحتوي على مكون الـ

)منشط عصبي قوي جداً( من جميع المكمالت الغذائية و لكن بعض الشركات استمرت   DMAA قبل عامين, تم منع مكون الـ

في إستخدامه كمكون في منتجات البري ورك اوت الخاصة بهم بسبب تأثيره القوي على نشاط الجسد و العقل و لكن بدون ذكره  

ركات سمعتها غير جيدة ألن هناك بعض الشركات الجيدة. غير ان هذه الممارسات  في قسم المكونات. هذا ال يعني أن كل الش

 .أكثر شيوعاً مما يعرف الناس

 علي اي حال ، إلى جانب هذه النقطة الهامة ، البري ورك اوت ممكن أن يسبب مشاكل في المجاالت التالية ؛

 اإلسهال/اإلمساك 

بسبب تأثير المنشطات العصبية على  إلمساكاكن ان تسبب اإلسهال أو البري ورك اوت التي تحتوي على منشطات عصبية يم

مضيق األوعية الدموية. المنشطات تحفز مباشرة الجهاز العصبي المركزي الذي في المقابل يسبب إفراز األدرينالين وهذا 

ة  المزيج يضعك في وضع للبقاء علي قيد الحياة. عندما يكون جسمك في وضع البقاء علي قيد الحياة ، فإنه غير مهتم بعملي

اإلخراج ألنه مش وقت مهم لهذا الغرض و لكنه يهتم فقط بالبقاء علي قيد الحياة. بالتالي تحدث العديد من ردود الفعل 

الفسيولوجية وفقاً لذلك. عندما يحدث هذا ، يقيد الجسم مدى تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي الذي يمكن ان يؤدي إلى اإلسهال أو  

 .اإلمساك

 الكظرية إرهاق الغدة 

كما ذكرت في النقطة السابقة ،تضع هذه المنشطات العصبية الجسم في وضع البقاء علي قيد الحياة حتى تستطيع التحرك بسرعة 

كأنك في خطر وشيك. كجزء من هذه العملية ، يرسل الدماغ إشارة إلى الغدة النخامية ومن هناك إلى الغدد الكظرية إلنتاج 

مع مرور الوقت ، وكلما إستخدمت البري ورك اوت )منشطات عصبية( أكثر كلما أصبحت الغدد  الكورتيزول واألدرينالين. 

الكظرية الخاصة بك تعمل بشكل أصعب إلنتاج هذه الهرمونات التي تتسبب في نهاية المطاف للخمول و اإلدمان و إبطاء  

 .سرعة الحرق بسبب تأثيرها على أيضاً على الغدة الدرقية

 اإلدمان
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أثناء عملي هناك الحظت أن معظم الناس الذين  .ن قبل اني كنت أعمل في مجال المكمالت الغذائية في مدينة نيويوركذكرت م

يجربوا البري ورك اوت عادة ما يعودوا لشراء المزيد! المنشطات العصبية لها عامل إدمان. عادةً ما تستخدم هذه المنشطات  

لكن بعد فترة يشعر المستخدمين كأنهم لن يستطيعوا التدرب بدون البري ورك اوت.  لزيادة األداء الرياضي شوية في الجيم, و 

مع مرور الوقت ، يصبح المستخدمون معتمدين علي إستخدام هذه المكمالت و هذا بالضبط ما يؤدي إلى نتائج عكسية و عواقب  

 .صحية

لى هذه المنشطات مما يجعلك أكثر مقاومة لآلثار مشكله أخرى تتعلق بإستخدام البري ورك اوت بإنتظام هو أن تعود الجسم ع

الجيدة و لكن نتيجة لذلك, سيقوم المستخدمين في كثير من األحيان بزيادة الجرعة الخاصة بهم للتعويض عن نقص التحفيز, مثل 

طقس من الكثير من المخدرات. في نهاية المطاف هذا يخلق حلقة مفرغة بحيث إستخدام البري ورك اوت يصبح عبارة عن 

هذا اإلستخدام   .الطقوس اليومية و ينتهي المطاف بالناس إلستخدام مكمالت البري ورك اوت ألشهر أو حتى سنوات متتالية

لفترات طويلة يمكن ان يسبب بعض المشاكل الخطيرة مثل إرهاق الغدة الكظرية وعدم توازن الكورتيزول. إذا كنت قد  

 . تشكو من إنخفاض مستويات الطاقة و الضباب الدماغيإستخدمت البري ورك اوت لبعض الوقت ، ال 

 التكلفة 

دوالر للعبوة التي   50-30البري ورك اوت ليست أرخص المكمالت الغذائية هنالك. متوسط سعر البري ورك اوت ما بين 

ع. المتوسط  بسبب خصائصها اإلدمانية ، فسرعان ما ستنفق نقود أكثر مما كنت تتوق .(serving) حصة 50-44تحتوي على 

 .على مكمل غير ضروري 600دوالر و 400في السنة بيبقى ما بين 

 مكونات غير مدروسة   –الفعالية 

بسبب الممارسات الغير أخالقية التي ناقشناها باإلعلى , فمن الشائع جداً لشركات المكمالت إضافة مجموعة من المكونات في  

في البشر. العديد من الشركات يستخدموا مكونات ثبت انها تعمل في البري ورك اوت التي لم تثبت أي دراسات فعاليتها 

الحيوانات أو الفئران و ترويجها بإعتبارها المكون السحري الجديد بس عندي لك أخبار! إحنا لسنا فئران! مش معنى أن مكون  

المكونات على المدى القصير أو البعيد  فعال في الحيوانات يبقى هيعمل مع البشر. باإلضافة لذلك ،عادةً ال يتم دراسة سالمة هذه

مما يضيف إلى المشكلة. العديد من الشركات سيقوموا بتمويل الدراسات العلمية الخاصة إلثبات فعالية المكونات و لكن كما  

 !يمكنك ان تتخيل ، هذه المكونات بتكون فعالة فقط في هذه الدراسات ألنها ممولة من الشركة نفسها 

 proprietary blend الـ مزيج الملكية أو 
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مزيج الملكية هو واحد من أكثر األشياء المستفزة. إذا قامت شركة ما بدراسات حقيقية غير مزورة و وضعت جهداً حقيقياً في 

إكتشاف إختراق حقيقي في عالم المكمالت الغذائية، حينها فقط سأتفهم لماذا تريد الشركة حماية تركيبتها الخاصة. ولكن الواقع  

بعض الشركات التي تخفي مزيج المنتج الخاص بها بتعمل كده ألنها تريد فقط إخفاء األنشطة غير األخالقية التي تقوم بها  أن

أثناء تصنيع المنتج. معظم مكمالت البري ورك اوت في السوق تتكون من نفس المكونات ، فماذا تريد هذه الشركات أن تخبئه  

قيقي هو أن الشركة تريد إخفاء هذا العنصر الصغير في المكونات الذي ال تريد أن يراه من المنافسين؟ بالش هبل. السبب الح 

 .أحد حتى ال يحدث عواقب قانونية

 األرق  –إضطراب النوم 

أثناء عملي في مجال المكمالت الغذائية ، العديد من العمالء كانوا يشتكون لي من أنماط نومهم الغير نظامية. وعادة ما شرعت  

عض األسئلة لتحديد السبب الجذري والتحقيق في ما إذا كانوا يستخدمون أي بري ورك اوت يمكنه أن يؤثر على  في طرح ب

جودة النوم. لسوء الحظ ، فإن السبب الحقيقي لعدم استطاعت هؤالء العمالء على النوم كان ألنهم كانوا يستخدمون البري ورك 

وهذا يعني انه إذا   ,ساعات 6صبية لديها ما ال يقل عن عمر النصف بـ اوت في وقت متأخر من اليوم. معظم المنشطات الع

ملليغرام في النظام  50سيزال لديك حوالي  0عصراً ، على ما تيجي الساعة ذ 4ملليغرام من الكافيين الساعة  100أخذت 

اط النوم بسبب تحفيز الخاص بك لسه بتحفز جهازك العصبي. بعبارة أخرى ، المنشطات العصبية يمكن ان تؤثر على أنم

 .الجهاز العصبي المركزي و زيادة معدل ضربات القلب

 ضغط الدم 

بما أن المنشطات العصبية تحفز الجهاز العصبي المركزي ، و تضيق األوعية الدموية، و تسبب إفراز األدرينالين وهرمون  

( سيزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم.  الكورتيزول ، فمن المنطقي ان البري ورك اوت )التي تحتوي على منشطات عصبية

اإلستخدام المعتدل للمنشطات أمر علي ما يرام ، ال تقلق. و لكن المشكلة تتصاعد بإستخدام هذه المنتجات لفترات طويلة. ننصح  

 .الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باإلبتعاد عن مكمالت البري ورك اوت

 هل يجب أن استخدم بري ورك اوت؟

ذا كنت ال تستطيع أن تقرر ما إذا كنت تريد ان تأخذ ما بري ورك اوت أو ال ، ببساطة أسال نفسك إذا كنت حقا بحاجة إلى  إ

 .واحد

https://fitnotice.com/ar


 153  طريقة تصميم نظامك الغذائي 
 

Fitnotice.com   نور الدين محمد 

  

إذا كنت ترغب في شراء بري ورك اوت لتجربته و ناوي تستخدمه مرة كل فترة لما تبقى تعبان و عايز شوية طاقة زيادة فال 

انت شخصيتك إدمانية بطبيعة الحال ، فال أنصحك بإستخدام بري ورك اوت. إذا كان لديك اي  يوجد مشكلة على اإلطالق. إذا ك

حالة أو مشكلة طبية فأعلم أنها ممكن أن تتفاقم بإستخدام بري ورك اوت. إذا كنت ترغب في إستخدام بري ورك اوت لتحسين  

 .العضالت أو حرق الدهون كما شرحنا باألعلى أدائك فممكن تستخدمها بإعتدال و لكن ال تتوقع الكثير من ناحية بناء

 أفضل بديل؟ الكافيين 

بدالً من تضييع أموالك على مكمالت البري ورك اوت ، يمكنك دائماً أن شرب فنجان من القهوة أو الشاي للحصول علي جرعة 

كمية أكثر من كافية لتحسين ملليغرام هي   150-100ملليغرام من الكافيين. إذا كنت حساس للمنشطات,  200-100متوسطة 

مستويات الطاقة الخاصة بك وتحسين األداء الرياضي بدون اي اثار جانبية. الكافيين كمان رخيص وفعال و ستحصل بالضبط 

 .على المادة الفعالة فقط بدون أي ملوثات محتملة غير ضرورية التي تأتي في العديد من البري ورك اوت

 الخالصة 

 

بالنسبة لمعظم الناس، منتجات البري ورك  .اوت فعالة و يمكن إستخدامها بأمان مع اإلستخدام المعتدلمكمالت البري ورك 

اوت أمنة و لن تسفر عن أي مشاكل صحية. مع ذلك ، نظراً لزيادة الطلب عليها و بالتالي إرتفاع األسعار ، فإنه ربما يكون من 

 .الحكمة اإلبتعاد عنهم وتوفير المال الخاص بك

كان يجب عليك استخدام نوع من المنشطات, إستخدم الكافيين بإعتدال. ال تهدف هذه المقالة إلى تشويه مكمالت البري ورك   إذا

اوت ، ولكنها تهدف ببساطة إلى تثقيف المستخدمين الحاليين والمحتملين بشكل كامل. فكر في اإليجابيات والسلبيات و إتخذ  

و أهدافك. مكمالت البري ورك اوت ستعزز مستويات القوة الخاصة بك ، والقدرة علي قرارك إستناداً إلى ظروفك الشخصية 

التحمل ، وتعطيك بامب جيد و تحسن التركيز الذهني ، لكنها لن تساعدك علي بناء كتلة عضلية أو حرق دهون بشكل مباشر أو  

 .أسرع. إستخدمها بإعتدال و كلوا هيبقى تمام

 الخطوة التالية 

 

مقالة التالية نوع آخر من المكمالت الغذائية: فات برنر! هل هم فعالين؟ إذا كان األمر كذلك ، طب ما هو أفضل سنناقش في ال

 فات برنر لحرق الدهون؟ كيف تستخدم الفات برنر؟ 
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 الدليل الشامل للبري ورك اوت 

منهم. حان الوقت أن نتحدث عن نوع  إتكلمنا في المقالتين السابقتين عن مكمالت بناء العضالت و البري ورك اوت و خلصنا 

آخر من المكمالت الغذائية المشهورة و هي الفات برنر أو حارقات الدهون. يمكن تكون مش في فترة تشريح حالياً و لكن تثقيف  

نفسك بالقراءة عن هذه المكمالت الغذائية يمكن ان يساعدك على تصميم خطة تشريح و توفير أموالك عن طريقة معرفة الفات 

 .برنر الفعالة و الغير فعالة بدالً من أن تضيع نقودك على تجربتها كلها 

 طيب، ما هو الفات برنر؟ 

بالرغم من أن اإلسم مضلل شوية ، لكن الفات برنر هو عبارة عن مكمل غذائي هدفه مساعدتك علي إنقاص وزنك و خاصةً 

خلق عجز قد الوزن أو الدهون بدون إتباع نظام غذائي جيد و الدهون بطريقة أسرع. يجب توضيح شيئاً هاما أوالً و هو أنكلن تف

 .و لتسريع حرق الدهون يجب عليك أن تتدرب جيداً و بقوة .في السعرات الحرارية

الفات برنر بتعمل عن طريق آليات مختلفة. اآلليات  .الفات برنر هو آخر إضافة ممكن تضيفها لدايت جيد و برنامج تدريب جيد

ي أن الفات برنر إما يقوم بتسريع عملية األيض )الميتابوليزم( و بالتالي جعلك تحرق المزيد من أو الطرق المشهورة ه

السعرات الحرارية بدون أي نشاط إضافي ، أو جعل جسمك أكثر كفائة في تحليل الدهون و إستخدامها كطاقة. هذان هما  

ات األخرى. كقاعدة عامة ، يمكننا وضع مكمالت الفات  المساران األكثر شيوعاً ، ولكن هناك المزيد من المسارات أو اآللي

 برنرز تحت فئتين: الفات برنر المنشطة و الفات برنر الغير منشطة. ما هو الفرق؟ وأيهما أفضل؟

 الفات برنر المنشطة

،   DMAA  ،synephrine هذا النوع من الفات برنر يحتوي علي منشطات عصبية )زي البري ورك اوت( مثل الكافيين

yohimbine…   الخ. الفات برنر التي تحتوي على منشطات عصبية أكثر فعالية من نظرائهم الالتي ال تحتوي على منشطات

عموما ، تحفز المنشطات الجهاز العصبي المركزي و الذي بدوره يضعك في حالة نشطة جداً. هذا بدوره يجعلك أكثر  .عصبية

ر حيوية و أقوي. أي شخص جرب بري ورك اوت أو شرب قهوة أو شاي يعرف ما أتحدث  تركيزاً, أسرع, أخف وزناً, أكث

 .عنه. تحدث هذه اآلثار اإليجابية بسبب التغيرات الفسيولوجية والهرمونية التي تحدث بسبب تحفيز الجهاز العصبي المركزي

نا نعرف أن األدرينالين يجعلك أسرع ، أقوي ،  كل .علي سبيل المثال ، عندما تتناول منبهاً عصبياً ، يفرز جسمك األدرينالين

الذي يعتبر شقيق األدرينالين ألنه أيضاً منشط عصبي  ,norepinephrine أكثر تحمالً لأللم و أكثر تركيزاً. الجسم يفرز أيضاً 

 .ن بشكل أسرعو هرمون دماغي. هذه اإلفرازات الهرمونية و التغيرات البيئية داخل الجسم يمكن ان تساعدك علي حرق الدهو

 .علي سبيل المثال ، يلعب األدرينالين والنورأدرينالين دوراً حاسماً في تحليل الدهون و تحطيم األنسجة الدهنية

و تسبب المنشطات زيادة في معدل ضربات القلب )مخدتش بالك بعد ما تشرب قهوة؟(. و يمكن أيضاً للمنشطات تسريع عملية  

ببساطة  .حيث أنك ستحرق المزيد من السعرات الحرارية بدون أي نشاط رياضي إضافياأليض )سرعة الحرق( الخاصة بك ب

 .، ستقوم بحرق بعض السعرات الحرارية اإلضافية من دون القيام بأي عمل إضافي

 سبب آخر اني أفضل الفات برنر القائمة على المنشطات هو ألنها يمكن تقمع شهيتك بشدة. و هذا مفيد جداً بشكل خاص أثناء

التشريح لحرق الدهون أو التخسيس عامةً. و هذا أهم أكثر إذا كنت إنت أصالً مشرح شوية و عايز تنزل نسبة الدهون أكثر.  

 طيب ليه؟

ألنك لما بتكون مشرح أصالً الجسم بيحاربك ويحاول التمسك بالكمية الباقية من الدهون )الطاقة المخزنة(. بالتالي ستشعر  

ألخص أنك ستصبح جائعاً جداً أكثر من المعتاد. هذه هي طريقة جسمك إلجبارك على تناول طعام بالكثير من األعراض و با 
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أكثر. بالتالي بإستخدام الفات برنر القائمة على المنشطات العصبية ستستطيع كبح شهيتك و الحصول على بعض الطاقة 

 .اإلضافية لتتمرن بقوة

ى المنشطات هو أن الناس عادةً تميل إلى إساءة إستخدامها بسهولة و اإلفراط في  أحد الجوانب السلبية من الفات برنر القائمة عل

تناولها. المنشطات العصبية جيدة عند إستخدامها بشكل صحيح, ولكن من الشائع جداً أن يعتاد شخص على إستخدامها يومياً  

تكيف الجسم على وجود هذا المنشط و يبدأ  حتى من أول يوم إستخدام. و هذا يسبب حلقة مفرغة ضارة ألنه بعد بضعة أيام سي

يتعود على الجرعة. و رداً علي ذلك, سيقوم الشخص بزيادة الجرعة للحصول علي نفس الفوائد التي إعتاد الحصول عليها  

بجرعة أقل. وتستمر الدورة. في النهاية ، سيتعود الشخص على هذه المنشطات مثل اإلدمان و إلستعادة األداء الطبيعي 

 .وازن ، سيشعر هذا شخص بأعراض اإلنسحابوالت

يوم   14-10في هذه الحالة ، إذا كنت إعتدت على إستخدام المنشطات عليك ببساطة أن تمتنع عن إستخدام أي منشطات لمدة 

 .علي التوالي

 قيد الحياة عندما نكون في وضع البقاء على .مشكلة أيضاً بستببها المنشطات العصبية هي مشكلة كثرة إفراز الكورتيزول

(survival mode) تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول: “هرمون التوتر”. لذلك ، بعد فترة من اإلفراط في تحفيز الجهاز ،

العصبي و بالتالي الغدد الكظرية ، قد يسبب هذا زيادة مزمنة في مستويات الكورتيزول أو علي األقل عدم توازن في  

ظرية. لحسن الحظ ، كل من هذه الحاالت يمكن إصالحها بسهولة بس ليه تستخدم المنشطات  الهرمونات يرافقه إجهاد الغدد الك

 .لحد ما توصل لكده؟! الوقاية خير من العالج

 طيب ، كيف تستخدم الفات برنر القائمة على المنشطات العصبية بطريقة صحيحة؟ 

 

ك بإستخدام أي نوع من الفات برنر المحتوية على  فال أنصح   % 14-12في رأيي المتواضع ، إذا كانت نسبة دهونك أكثر من 

منشطات عصبية. ببساطة ألنك ال تحتاج إليها بعد! ال يزال يمكنك حرق المزيد من الدهون بدون إستخدام أي فات برنر. فـ ليه 

%  10حت الـ تستخدم مكمل دلوقتي لما ممكن تستخدمه بعدين و يساعدك أكثر؟ لكن إذا كنت تحاول حرق المزيد من الدهون ت

 .نسبة دهون فساعتها الفات برنر هتكون فائدتها أعلى. ليس ألنها مش هتكون فعالة و لكنهم أفضل إستخداماً بهذه الطريقة

إذا كنت ال تزال تصر علي إستخدام فات برنر فعلي األقل إستخدمها صح و ال تفرط في إستخدامها. ببساطة ، خذ منتج واحد  

مهم علشان جسمك يرجع زي ما كان األول. و   time off أسابيع ثم توقف و أعد الكرة إذا رغبت. الـجيد و قم بإستخدامه لعدة 

 !من فضلك ال تأخذ كميات مجنونة من المنشطات العصبية ، ألنك مش هتحصل على نتائج أسرع و هتضر نفسك

منشط  / Yohimbine. Yohimbineوهمبيإذا كان عرضة إلضطرابات القلق ، ال تأخذ أي مكمل يحتوي علي ي :مالحظة

بجعل إضطرابات القلق أسوأ بكثير إذا كنت عرضه لها و   Yohimbineسيئ و له آثار جانبية نفسية شديدة. في الواقع, سيقوم 

 حي حتى. لكن إذا لك تكن عرضة للقلق و اإلضطرابات النفسية ، فالـ يجعلك تشعر بالغثيان و يجعلك تتساءل لماذا أنت

Yohimbine منشط قوي و يمكن ان يساعدك علي حرق المزيد من الدهون بشكل أسرع. 

 الفات برنر الخالية من المنشطات 

جسمك أفضل في تحليل و علي الجانب اآلخر لدينا فات برنر غير منشطة. هذه المنتجات غالباً ما تعمل عن طريق جعل 

إستخدام الدهون كطاقة أو تسريع عملية األيض )سرعة الحرق(. أثناء عملي في مجال المكمالت الغذائية ، مر علي منتجات 

 .عديدة تعمل خالل مسارات مختلفة ، ولكن هذين المسارين هما األكثر شيوعاً 

 !أتيني فكرتين: معظمهم ال يعملون و القليل منها ممتازة بالفعلعندما يتعلق األمر بهذه الفئة من الفات برنر ، غالباً ما ي
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والسبب في أنني أعتقد أن هذا الفات برنر الفعالة في هذه الفئة عبارة عن ذهب هو ألنها ال يوجد أي خطر منها مثل الفات برنر 

ة ، ال يوجد زيادة في معدل ضربات المنشطة و ليس لديهم نفس اآلثار الجانبية كالفات برنر المنشطة. مفيش إضطرابات نفسي

القلب ، ال يوجد زيادة في ضغط الدم… الخ. بالتالي تحصل على فات برنر فعالة و نظيفة. الجانب السلبي الوحيد لهذا النوع من 

شكل عام  الفات برنر هو أنهم ال يقمعوا الشهية مثل الفات برنر المنشطة. كبح الشهية هو أثر جانبي طبيعي للمنشطات العصبية ب

 .وليس فقط الفات برنر

لقد إستخدمته شخصياً في الماضي كجزء من فات  .beta-aminoisobutryc acidأحد المكونات المثيرة لإلهتمام للنظر هو 

 .برنر و يبدو أنه كان فعاالً إلى حٍد ما بدون أي أثار جانبية علي اإلطالق و هذا أمر جيد جداً 

 :غب في التعمق فيها هيبعض المكونات األخرى التي قد تر

L-Carnitine:  عبارة عن أمينو أسيد و من المفترض أن يساعد علي نقل الدهون إلستخدامها كطاقة بشكل أكثر كفائة في

 الجسم. لقد إستخدمته في الماضي ، و أعتقد أنه فعل شيئًا و لكن الدراسات العلمية لم تحسم األمر بعد. هناك العديد من أشكال الـ

L-carnitine و لكنهم يقوموا جميعاً بنفس العمل. األشكال الثالثة األكثر شعبية هي: 

Acetyl-L-carnitine (ALCAR) 

L-Carnitine L-Tartrate 

L-Carnitine 

المكون الذي تمت مناقشته بشكل كبير ، ولكنه فعال بالتأكيد. علي األقل من  -tetradecylthioacetic (TTA) حمض

د من أصدقائي. إذا قررت إستخدام فات برنر يحتوي علي هذا العنصر فإعلم أنك ستخزن بعض الماء تجربتي و تجربة العدي

 أثناء إستخدامه ولكن ستتخلص من الماء الزائد بمجرد التوقف عن اإلستخدام. و من المرجح أنك ستشعر ببعض التشنجات ألن

TTA يسبب إختالل الشوارد في الجسم (electrolytes). 

 ين مع بعض للحصول علي نتائج أفضل إجمع اإلثن

 

ال يوجد أي مشكلة في الجمع بين إستخدام الفات برنر المنشطة و الفات برنر الغير منشطة. في الواقع ، الجمع بين اإلثنين 

  3سيعطيك نتائج أفضل. ال تصرف جميع نقودك على شراء العديد من مكمالت الفات برنر. و لكن ممكن تجمع بين منتجين )

 .أقصى( واحد من كل فئة سيسفر عن بعض النتائج الجيدةكحد 

 ما التالي 

 

واآلن بعد أن غطينا الفات برنر و وأنواعها و طريقة عملها و المكونات الفعالة و طريقة إستخدامها الصحية، تبقى أن نناقش  

ات التستوستيرون )تستوستيرون  جميع أنواع المكمالت الغذائية األخرى. ستتناول المقالة التالية مكمالت أخرى مثل محفز

 بوستر(, ضابطات الهرمونات, مكمالت أكسيد النيتريك وغيرها الكثير. هل هم فعالين؟ هل يستحقون الشراء؟ 
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 أكسيد النيتريك –الجلوتامين   –مكمالت التيستوستيرون بوستر  

قصي إستفادة من المكمالت التي يمكن ان  المفروض تكون عارف رأيي في المكمالت الغذائية بشكل عام وكيفية الحصول علي أ

 .تكون مفيدة

  لكن الحقيقة هي أن هناكو .الفات برنرو  البري ورك اوت  ,عضالت, الفيتامينات, زيت السمكبناء الحتى اآلن, غطينا مكمالت 

العديد من المكمالت الغذائية األخرى التي لم نناقشها حتى اآلن. علي الرغم من أنه ليس من العدل مناقشة جميع أنواع المكمالت  

الغذائية المتبقية في مقالة واحدة ، و لكن السبب هو أني ال اعتقد أنها لها أي فائدة كبيرة تبرر إستخدامها. و تشمل هذه األنواع 

 .ستوستيرون بوسر, أكسيد النيتريك )البامب(, الجلوتامين و مكمالت الكربوهيدراتمن المكمالت الت

 هل هذه المكمالت فعالة؟ إذا كان األمر كذلك ، ما هي المكمالت التي يمكن اإلستثمار فيها لنتائج أفضل؟ 

 تستوستيرون بوستر  – محفزات التستوستيرون 

غذائية تحتوي غلى أعشاب و تهدف إلى زيادة اإلنتاج الطبيعي الخاص بك من التستوستيرون بوسر هي عبارة عن مكمالت 

هرمون التستوستيرون, هرمون الذكورة. التستوستيرون بوستر تحتوي على أعشاب و نباتات ثبت أنها تزيد مستويات هرمون  

التقليدية قد ال تكون دائما مدعومة من  التستوستيرون في البشر أو على األقل إستخدمت في ثقافات معينة. هذه العالجات العشبية 

قبل العلم, ولكن إذا كانت ثقافة معينة قامت بإستخدام عشبة معينة لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لعدة قرون, فمن  

 .المرجح أنها فعالة

 

أكبر الفوائد. محفزات   35مكمالت التستوستيرون بوستر ليست للجميع. من الناحية المثالية ، سيجني الرجال فوق سن الـ 

التستوستيرون وسيلة رائعة لمساعدتك علي الشعور “بالشباب” مرة أخرى دون أي آثار جانبية. في الواقع ، زيادة معدالت  

 :التستوستيرون له عدة فوائد منها 

 زيادة الشهوة الجنسية  •

 لعشبة المستخدمة( زيادة مستويات هرمون التستوستيرون اإلجمالي و الحر )يعتمد إلى حد كبير علي ا •

 زيادة مستويات القوة •

 تعزيز المزاج بسبب إرتفاع مستويات هرمون التستوستيرون •

 تحسين جودة النوم •

 تحسين البامب أثناء التمرين  •

 .الزيادة المحتملة في كتلة العضالت و حرق الدهون بسبب إرتفاع مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة قوتك •

تالحظ أي شيء من إستخدام التستوستيرون بوستر ألن مستويات هرمون التستوستيرون الخاصة  سنة, لن 30ألي شاب أقل من 

بك عالية بالفعل. االحالة الوحيدة التي ستالحظ فيها فرق كبير هو إذا كان لديك مستويات منخفضى من هرمون التستوستيرون  

 !من األول

 

 :بعض المكونات الفعالة تشمل

• DHEA  سنة  40الرجال أكثر من فعال بنسبة أكبر في 

• Stinging Nettle Root  و تزيد هذه العشبة من مستويات التستوستيرون الحر بشكل خاص 

• Mucuna Puriens 

• Maca Root 

• Rhodiola Rosea 
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• Tongkat Ali (الملقب أيضاً ب Longjack)  و من فوائده أيضاً زيادة نسبة الخصوبة في الرجال 

• Arimistane  .و لكنه يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون من خالل منع تحويل و ده إستروجين بلوكر

 اإلستروجين إلى التستوستيرون 

 كيف تستخدم التستوستيرون بوستر؟ 

 

أسابيع متتالية  8ببساطة إتبع اإلرشادات المكتوبة على العبوة. و لكن كقاعدة عامة ، إعمل سايكل بحيث إنك تستخدم المنتج لمدة 

  2أقصي قدر من الفوائد. وهذا يرجع إلى أن المكونات تصل إلى الجرعة المطلوبة في الجسم بعد مرور حوالي للحصول علي 

أسابيع و عادة بتكون خلصت نصف أو ثالثة أرباع العبوة في هذا الوقت. و بحلول ذلك الوقت ستحصل على أسبوع  3إلى 

يوم فبالتالي يتبقى لك أسبوع واحد(. بدالً من ذلك ، أضف عبوة   30واحد من الفوائد الكاملة )العبوة تحتوي على جرعات لمدة 

 .أسابيع مجمل اإلستخدام( 8أسابيع ) 6-4أخرى لزيادة مدة الفوائد الكاملة إلى 

 

 .إذا كنت شاباً فال تضيع مالك على التستوستيرون بوسترر. مش هتعملك حاجة و ممكن تضرك كمان :مالحظة

 مكمالت أكسيد النيتريك

 .Nitric Oxide (N.O.) .إلى مكمالت أكسيد النيتريك عموماً بإسم موسعات األوعية أو مكمالت البامب يشار

هذه المنتجات ببساطة عبارة عن بري ورك اوت بدون منشطات عصبية حيث أنها تعمل على زيادة تدفق الدم في العضالت و  

ضئيلة في الجيم. كما أنها تزيد من تدفق الدم إلى العضالت التي “نظرياً” تحسين الدورة الدموية مما يزيد أدائك الرياضي بنسبة 

و تحسن األداء الرياضي و اإلستشفاء العضلي. كثير من الناس يعتقدون أنهم سيكتسبوا كتلة عضلية   ,تعزز القدرة علي التحمل

، تجارب الناس في الجيم تدعم الدراسات   من مكمالت أكسيد النيتريك, ولكن البحوث العلمية تشير إلى خالف ذلك. في الواقع

 .العلمية أيضاً 

سؤال: متى كانت آخر مرة رأيت فيها شخصاً يبني كتلة عضلية بسرعة أو أكثر من إستخدام منتج أكسيد النيتريك؟ سؤال بديهي 

ي بامب جيد، وتعزيز القدرة  يعني. فلحد كبير ، هذه المكمالت ال تفعل شيئاً من ناحية النتائج. و لكنها وسيلة جيدة للحصول عل

 .علي التحمل و زيادة القوة قليالً مما قد يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى نتائج جيدة في شكل الجسم. بس ال تعلق آمالك على ذلك

 :بعض المكونات الفعالة في مكمالت اكسيد النيتريك

▪ L-Citrulline Malate 

▪ L-Arginine 

▪ Agmatine Sulfate 

▪ Nitrates – Potassium Nitrates 

▪ Glyceryl monostearate 

 .زيادة في كل تمرين 2مونوستيرات الجليسيرول باألخص مكثف خلوي زي الكرياتين يعني. فممكن يساعدك تعمل تكرار أو 

 كيفيه تستخدم مكمالت اكسيد النيتريك؟ 

 

غرام من   8-4حاول أن تتناول هذا يعتمد إلى حد كبير علي كميات المكونات الموجودة في المنتج. و لكن بصفة عامة ، 

غرام فما فوق من المكونات األخرى المذكورة باألعلى. قم بأخذ هذه المكونات   2غراماً من الجليسيرول و  8-3السيترولين, 

 .دقيقة قبل التمرين 30-60
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 مكمالت الكربوهيدرات 

 

ستعرف بالفعل ان مكمالت   –تها المفروض تكون قرأ –إذا كنت قد قرأت مقالة حساب احتياجاتك من الكربوهيدرات 

الكربوهيدرات جيدة لتحسين األداء داخل الجيم و زيادة تدفق الدم. البامب هتكون أفضل ، و ستعطيك المزيد من الطاقة مما  

 .سيحسن أدائك. و لكنك لن تكتسب اي عضالت إضافية أو تحرق دهون بسببها 

 

 :لكن بعض أفضل المكونات هي اي مصدر كربوهيدرات سيكون فعاالً في هذه الحالة. و

• HBCD – Highly branched-cyclic  dextrin 

• Potato starch 

 الشوفان  •

 األرز  •

• Dextrin (glucose) 

مكمالت الكربوهيدرات غالباً ما تحتوي على مكونات إضافية لتحسين التمثيل الغذائي و أكسيد النيتريك لتحسين البامب و  

ً مما قد يؤدي إمتصاص المواد الغذائية في العضالت  إلى دفع المزيد من المواد الغذائية في العضالت و تسريع عملية   نظريا

 .(Recovery) اإلستشفاء العضلي

 الجلوتامين 

الجلوتامين هو أحد أكثر المكمالت جداالً في مجال المكمالت الغذائية. يدعي البعض انه فعال ، والبعض اآلخر يقول أنه ال قيمة  

 .له

الموضوع مش أبيض خالص و ال أسود خالص. كلتا المجموعتين على صواب إلى حد ما. الجلوتامين ال يفعل اي كالعادة ، 

هذا أمر مدعوم من قبل الدراسات العلمية و تجارب الناس. ومع ذلك ، الجلوتامين  .شيء لبناء العضالت أو حرق الدهون

 .بيحسن اإلستشفاء العضلية شوية

 

 .إلستشفاء العضلي إنه بيبني عضالت؟ ليس بالضرورةطيب مش معنى إنه بيحسن ا

وهذا ألن اإلستشفاء العضلي مصطلح واسع جداً. للبعض, اإلستشفاء العضلي معناه بناء كتلة عضلية و حرق الدهون. للبعض  

يخص بالذات اآلخر, اإلستشفاء العضلي هو مجرد الشعور بالتعافي بعد الشعور باإلرهاق من التمرين. التعريف التاني ده 

العبي كمال األجسام الذين يستخدمون الجلوتامين أثناء إتباع نظام غذائي تحضيراً لمنافساتهم. خالل هذه المرحلة ، يحتاج  

هؤالء الالعبين إلى أي شئ عشان يحسوا بشعور أفضل نظراً لكم اإلرهاق اللي بيكونوا فيه. من اآلخر ، متتوقعش أي نتيجة  

 .انب إحساسك بالتعافي بعد التمرين شويةقوية من الجلوتامين بج

 

ال يعني هذا أن الجلوتامين عديم الفائدة تماماً. الجلوتامين لديه فائدة أخرى بتغيب عن الناس و هي تحسين صحة الجهاز 

  الهضمي! إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي ، الجلوتامين يمكن أن يخفف اإلمساك و يحسن الهضم إلى حد كبير مما 

سيؤدي بدوره إلى تحسين التمثيل الغذائي للمواد الغذائية و الشعور بصحة أفضل و إمتصاص أفضل للمواد الغذائية. ستساعد  

 .هذه الفوائد بطريقة غير مباشرة على بناء عضل أكثر و حرق دهون أسرع

 الخطوة األخيرة 
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إنت مؤهل لتصميم خطة نظام غذائي فعالة وذكية  مبروك!، إنت كده خلصت سلسلة تصميم نظامك الغذائي بالمجان! دلوقتي 

 .لنفسك و لآلخرين. المقال القادمة و اآلخرة هي عبارة عن خالصة للسلسلة
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 النهاية 

المفروض اآلن تكون قد تعلمت جميع الجوانب من أي نظام غذائي مثل السعرات الحرارية, الماكروز , توقيت الوجبات , عدد  

بعد و أثناء التدريب و المكمالت الغذائية الفعالة. ومع ذلك ، قد ال يزال لديك أسئلة ، هذا أمر طبيعي  الوجبات, التغذية قبل و 

التواصل معنا عبر شبكات تماماً. هذا المقال مصمم خصيصاً لهذا الغرض. إذا كان لديك اي تعليقات أو أسئلة ، ال تتردد في 

 اليوتيوب ، و  إنستجرام،  الفيسبوكالتواصل االجتماعي مثل 

 

إشترك في لو إستفدت من هذه السلسلة الغذائية ، من فضلك قم بنشرها مع أصدقائك على صفحات التواصل اإلجتماعي و إعمل 

 !قناة اليوتيوب

 https://fitnotice.comنرجوا زيارة موقعنا : 

 علومات العلمية عن الرياضة و الصحة و التغذية! لجديد الم

 نرجوا الدعاء!

https://fitnotice.com/ar
https://fb.com/fitnoticear
https://instagram.com/fitnotice1
https://bit.ly/fitnotice1
https://bit.ly/fitnotice1
https://bit.ly/fitnotice1
https://bit.ly/fitnotice1
https://bit.ly/fitnotice1
https://fitnotice.com/

