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Nutrition during pregnancy 

 كما.  الحامل االم وتغذية الحمل حصيلة بين وثيقة عالقة كالهن انأثبتت   الدراسات

 من يعانون اطفال او المبكرة الوالدة وحاالت ملالحا االم تغذية بين عالقة هناك ان

 مناسب غذائي برنامج او جدول وضع البد من لذلك,  والدية تشوهات او خلل

 . والجنين الحامل االم احتياجات كل يلبيو

 

 أثناء الغذائية االحتياجات تلك تحديد عند بها االخذ يجب عديدة اعتبارات كلهنا 

 :. وهي الحمل فترة

 فعندما الغذائي الجدول تحديد في كبير تأثير االم لعمر:.  وإنجابها األم عمر -1

 ألكتمال الضرورية احتياجاتها بالحسبان تأخذ أن يجب سنة 17 بعمر االم تكون

 على مخاطر هناك فتكون سنة 40 تجاوز بعمر الحامل االم عند الحال وكذلك نموها

 . سواء حد على واالم الجنين

 والدها بيت من الغذائية عاداتها تجلب ةالمرأ:.  االخصاب قبل التغذية -2

 ذلك ويكون للطعام رفضها او الحمل حدوث عند لألكل استعدادها ذلك على ويترتب

 . وراثيا   نقل ما او حياتها سنيين خالل اكتسبته ما بسبب



 لها عناصر ثالث (والمشيمة والجنين االم)  للحمل المعقد التمثيلي التفاعل -3

 بعضها على العناصر هذه وتعتمد الخاصة وظائفها منها ولكل بالحمل عالقة

 . االحتياجات تحديد الصعب من تجعل فسيولوجية تغيرات عدة تتالئم ان وباالمكان

 معتمدا   للنساء الفردية االحتياجات تختلف:. والتكييف الفردية االحتياجات -4

 واإلرهاق التوتر ظروف وان آخر الى وقت من بها تمر التي الظروف على

 . اإلعتيادية اإلحتياجات من تزيد متطلبات سيتوجب

 

 : مراحل ثالث في الحمل أثناء الحامل تمرعام  وبشكل  

 . األولى أشهر الثالث , الوحام مرحلة /  األول الثلث. 1

 السادس . نهاية وحتى الرابع الشهر بداية من وتمتد / الثاني الثلث. 2

 .الوالدة وحتى السابع الشهر بداية من / الثالث الثلث. 3

 عن مختلفة أغذية إلى الحامل تحتاج المراحل هذه من مرحلة كل وفي 

 سابقتها

 : وسنتطرق الى شرح بسيط لحاجة االم في كل مرحلة من مراحل الحمل

 : الحمل من األول الثلث

 األسابيع خالل وخاصة بالحمل, معرفتهن تتأخر الحوامل السيدات من العديد -

 في عليه كانت كما تغذيتهن أنماط تكون لذا األول, الشهر نهاية وحتى األولى

 ومتوازن صحي غذاء تتضمن التي األمور بعض تراعي أن يجب ولكن. السابق

 .الرضاعة مرحلة في والحقا القادمة, األشهر خالل والجنين لألم جيدة صحة يضمن

 



 يكون بحيث الوزن, في ملحوظة زيادة أي الحامل للمرأة يتوقع ال المرحلة هذه في -

 .فقط كغم 2 - 0.5 بين ما األولى أشهرة الثالث خالل الزيادة معدل

 . والتقيؤ الغثيان حالة تبدأ ما عادة األشهر هذه في -

 فضل على المرأة اتباعها خالل هذه الفترة :هنالك مجموعة من التوصيات ي  

 .النهار ساعات طول على خفيفة وجبات 6 إلى المعتادة الثالث توزيع الوجبات. 1

 التوست, الخبز البطاطا, المعكرونة, مثل كالنشويات الهضم سهلة أطعمة تناول. 2

 منزوع(  الدجاج مثل الدهون وقليلة بالبروتين غنية وأطعمة والفواكه, الكعك,

 . والحمص والفول العدس مثل والبقوليات الحمراء واللحوم والسمك) الجلد

 

 :. الحمل من الثاني الثلث

 في , الحوامل معظم عند تدريجيا تخف والتعب التقيؤ حالة أن نجد المرحلة, هذه في

 تبدأ هنا. الحمل من متقدمة أشهر حتى الحالة هذه تستمر قد اآلخر البعض عند حين

 في مهم الحديد , البطن وانتفاخ الحمل ظهور يبدأ حيث , جدي, بشكل التغذية أهمية

 أخرى مرحلة أي من أكثر الحديد, من كبيرة كمية إلى فتحتاج الحامل: المرحلة هذه

 المهم فمن. الجنين تغذية أجل من الجسم في الدم كمية زيادة بسبب وهذا حياتك, في

 الفول, الفاصوليا, العدس,( البقوليات إلى باإلضافة اللحوم, من كافية كميات تناول

 الشمام, البرتقال, الليمون,: مثل سي فيتامين مصدر اضافة الى تناول.  حمص

 المتصاص هام الفيتامين هذا وجود كون الوجبات خالل األخضر, والفلفل الملفوف,

 . والخضار البقوليات من الحديد

 واالبتعاد عنها بقدر االمكان ؟ لماذا .؟ الحلويات تجنب

 



 : الحمل من الثالث الثلث

 ونفسيا وصحيا غذائيا االستعداد كامل علىالجسم  يكون أن في هذه المرحلة يجب

 . الرضاعة ثم ومن للوالدة

 من أكثر الوزن يزيدأن ال وُيفضل الثلث هذا خالل هنالك مجموعة من التوصيات

 : شهريا كغم 4-3

 ظامالع صحة على للمحافظة ومشتقاته كالحليب الكالسيوم مصادر تناول •

 . طفلك لرضاعة الالزم الحليب كوينلت والمهم والكالسيوم

 .يوميا فواكه حبات ثالث األقل وعلى كافية بكميات والفواكه الخضار تناول •

 انحباس لمنع وذلك يوميا كأس 12 بمعدل الماء وخاصة بكثرة السوائل شرب •

 واألطعمة الملح تناول من والتقليل , باإلزعاج الشعور يسبب مما الجسم في الماء

 .الزيتون المخلالت, المعلبات, الشيبس, مثل منه كبيرة كمية على تحتوي التي

 من اكبر كميات على يحتويه لما ,قدر االمكان  باألسمر األبيض الخبز استبدال •

 .اإلمساك ومنع الهضم لعملية الضرورية األلياف

 المشروبات مثل سكر, على تحتوي التي والمشروبات السكريات عن االبتعاد •

 الطبيعية غير والعصير الغازية

 خالل الكاملة وزنك زيادة إن. والقهوة الشاي: مثل المنبهات تناول عن االبتعاد •

 .كغم 13 -9 بين ما تتراوح أن يجب الحمل مرحلة

 

 

 



 هل يمكن ممارسة الرياضة خالل فترة الحمل .؟

 الحامل صحة في مهمان عنصران والرياضة الغذاء

 وذلك للوالدة, التهيؤ على تساعدها للحامل الخاصة الرياضية التمارين ممارسة إن •

 والمفاصل للعضالت المتزايد اإلجهاد من والحد العضالت كفاءة رفع خالل من

 القوام ولحفظ الظهر, آالم تقليل أجل ومن الحمل, فترة خالل العضالت وأوتار

 العضالت وأوتار والمفاصل الحوض لعضالت المثلى الحالة على واإلبقاء الجيد,

 فترة خالل الرحم وزن وزيادة الهرمونية التغيرات بسبب مرتخية تصبح التي

 على بالثقل اإلحساس وتقليل والحوض, البطن كفاءة رفع إلى باإلضافة الحمل,

 . بالدم الساقين وتزويد الحوض

 الطبيب استشارة أوال يجب بسيطة, كانت مهما رياضية, تمارين بأي المباشرة قبل •

 .الحمل على مشرف

 , الوالدة موعد اقتراب معخصوصا   المشيمن اكثر وافضل الرياضات هي  •

وكذلك اليوغا  . للوالدة الجنين وتهيئة , العضالت ارتخاء على يساعد حيث

 المتوسطة الجهد والتي تتالئم مع التغير الجسماني الذي تمر به الحامل .

 

 

 



 للمرضعات المناسب الغذاء

 المعتاد من أكثر إضافية وبكميات يوميا منتظمة وجبات ستة تناول المرضع على •

 .ومشتقاته والحليب والبيض, اللحوم, من

 .يوميا فواكه حبات ثالث تناول •

 .والجزر الحلو والفلفل والخس البندورة: مثل الطازجة الخضار كمية زيادة •

 .يوميا المطبوخة الخضار تناول كذلك •

 .والدبس الحالوة: مثل السكريات تناول زيادة عدم إلى االنتباه •

 .يوميا كأس 12 بمعدل الماء وخاصة السوائل تناول من اإلكثار •

 .الغازية المشروبات تناول عن االبتعاد •

 المناسب الجيد الغذاء.  والشاي القهوة وخاصة المنبهات تناول عن االمتناع •

 المنتظم الغذاء ذات فالمرضع الرضيع, صحة على كبير بشكل يؤثر للمرضع

 الهضمي جهازه واضطرابات لمشاكل رضيعها يتعرض قلما ونوعا كما والمتوازن

 في األهم لعاملا هو الطبيعية الرضاعة في االستمرار إن.  المغص أو االنتفاخ: مثل

 الحليب إدرار استمرار

 

 



 حالة طبيعية ؟ الحامل زيادة في وزن االمهل ال

 كغم 13 -11 من الحمل مرحلة خالل االم وزن في زيادة حدوث معروف هو كما

 :.كاآلتي الزيادة تلك وتتوزع

 . الفراغي والسائل والمشيمة الجنين على موزعة  كغم 4.750 -1

 . الرحم وزن في زيادة  كغم 1.100 -2

 . الثدي انسجة في زيادة كغم 1.400 -3

 . الدم حجم في زيادة كغم 1.800 -4

 . والوالدة المخاض لساعات لالم خزين كغم 1.800 -3.600  -5

 ونموه الجنين تطور لمراحل ومناسبة ومنتظمة تدريجية الزيادة تلك تكون ان ويجب

 الزيادة تنتظم الفترة هذه وبعد كغم 1.8 – 1.3 األولى األشهر في الزيادة فتكون

 فترة نهاية في لتصل وتستمر اسبوع كل غرام 500 -450 بحدود تصبح بحيث

 .  كغم 13 -11 مابين الحمل

 



 الغذائية العناصر من الحامل المرأة احتياجات

 البروتينات من الحامل المرأة احتياجات

 بحيث الحامل المرأة تغذية في األساسية الغذائية المواد إحدى هي:.  البروتينات

 من الحامل المرأة احتياجات حجم تقدر ولهذا. الدم كتلة وزيادة الجنين نمو في تساهم

 الحامل للمرأة بالنسبة ينصح وبالتالي,. اليوم في غرام 70 إلى 60 ب البروتينات

 من تعد ألنها اليوم في مرتين إلى مرة البيض أو األسماك, اللحوم, باستهالك

 .الضرورية األمينية األحماض مصادر

 السكريات من الحامل المرأة احتياجات

 فمن ولهذا. الجنينية األنسجة تكوين أجل من للطاقة أساسيا مصدرا الكلوكوز يعتبر 

 السكريات تفضيل مع اليوم في غرام 250 عن السكريات تناول يقل أال الضروري

 من يزيد السكريات من خالي غذائي نظام اتباع ألن...( األرز العجائن,) المركبة

 . الجنين نمو تأخر خطر

 الدهون من الحامل المرأة احتياجات

 الفيتامينات نقل تضمن أنها كما بالطاقة, الجسم إمداد في أساسيا دورا   الدهون تلعب 

 .الخاليا أغشية تكوين في تساهم و( Kو ,A,D,E) الدهون في للتحلل القابلة

 الحمل فترة خالل أساسي و مهم فبعضها بالصحة, مضرة كلها ليست الدهون إن

 الدهنية األسماك بعض وكذا الجوز و الكتان زيت في توجد) 3 أوميغا مثل

 كزيت النباتية الزيوت في توجد) 6 أوميغا و(إلخ...السالمون اإلسقمري كالسردين

 و يومي بشكل تناولها يجب لذلك صنعها يمكنه ال فالجسم ,(الشمس عباد و الذرة

 .قليلة بكمية

 األلياف من الحامل المرأة احتياجات

 من واحدا يعد الذي األخير هذا اإلمساك, عالج في مهما دورا   االلياف تلعب

 و ء,األمعا عضالت ارتخاء بسبب الحمل فترة أثناء شيوعا األكثر الصحية المشاكل

 الجهاز عمل تنظيم أجل من واأللياف الماء استهالك بزيادة ينصح عليه للتغلب

 .الهضمي

 يفرزن اللواتي فالنساء الدم, في السكر نسبة وضبط بالتحكم األلياف تسمح كما

 وبالتالي الدم في السكر نسبة لنقص عرضة أكثر هم األنسولين من أكبر كميات



 ارتفاع بتجنب األلياف تسمح كما. المعدة وتفريغ الهضم عملية يبطئ األلياف فوجود

 للمرأة بها الموصى اليومية االحتياجات تقدر أخرى, جهة من. الدم في السكر نسبة

 .اليوم في غرام 30 - 25 بين ما األلياف من الحامل

 الماء من الحامل المرأة احتياجات

 :مثل للحمل الفيزيولوجية التغيرات في الماء يساهم

 الدم كتلة زيادة -1

 (.بالجنين المحيط السائل) األميني والسائل الجنين أنسجة تكوين -2

 واإلمساك؛ البولية المسالك بالتهاب اإلصابة مخاطر من يقلل -3

 .والتعرق التنفس عن الناتج المياه فقدان بمواجهة يسمح  -4

 عن ونصف لتر الحمل, فترة خالل الماء من ونصف لترين بشرب ينصح ولهذا

                                                                                          .                                                                                                                            األطعمة من يستمد الباقي بينما...( الحليب الماء,) السوائل شرب طريق

 الكالسيوم من الحامل المرأة احتياجات

 تغطية أجل من اليوم في ملغ 1200 ب الكالسيوم من الحامل المرأة احتياجات تقدر

 المعدنية الكثافة زيادة بها يقصد) الجنين عظام تمعدن وكذلك والجنين, األم حاجيات

( فيه الموجودة الكالسيوم لكمية مقياسا تشكل والتي العظام بكثافة أيضا تعرف التي

 :  من الحامل المرأة يحمي فالكالسيوم ذلك إلى وباإلضافة

 الخطيرة؛ ومضاعفاته الدم ضغط ارتفاع خطر  -1

 الصرع؛ نوبات  -2

 .الوالدة بعد ما باكتئاب اإلصابة خطر -3

 الحليب: مثل الكالسيوم على تحتوي التي األطعمة استهالك الحامل المرأة على ولهذا

 مع. بالكالسيوم الغنية المعدنية المياه أنواع بعض وكذا والفواكه الخضر ومشتقاته,

 أن يمكن والذي" د" فيتامين بفضل العظام على تثبيته يتم الكالسيوم أن إلى اإلشارة

 في كبيرة اهمية له الكالسيوم فان. الشمس ألشعة بالتعرض الحامل المرأة تستمده

 ملغم 1300 الكالسيوم من اليومية االحتياجات أما.  واالسنان العظام وتطوير نمو

 عمر من للحوامل يوم/ ملغم 1000 من وأقل ---- سنة 18 عمر من للحوامل يوم/

 . فوق فما سنة 19



 :.الحديد من الحامل المرأة احتياجات

 الحمل فترة وفي عام بشكل الفرد حياة في المهمة الغذائية العناصر من الحديد يعد

 كريات صبغة يكون الذي الهيموكلوبين تركيب في يدخل فهو,  الجنين صحة وكذلك

 يدخل كذلك الحمل حالة في اإلضافي الدم تكوين في اهميته فيعكس,  الحمراء الدم

 من العديد في اهميته الى باالضافة العضالت في الموجودة المايوكلوبين تركيب في

 الفقد بسبب الحديد نقص من تعاني عامة بصورة  المرأة المختلفة االنزيمات

 إضافية كميات الى تحتاج الحامل المرأة فان ولهذا,  الشهرية الدورة في الحاصل

 واحتياجات الحالية احتياجاتها سد إلى باإلضافة الحاصل النقص لتعويض منه

 . الجنين

 الداكنة الخضراء األوراق ذات والنباتات – الكبد..  الحديد على الحاوية األغذية

 مقويات بشكل فتأخذ الحامل لالم حاجاتها تسد او التكفي قد وهذه والفواكه

Supplements الست االشهر في بها ويوصي يوم/ ملغم 60- 30 بحوالي تقدر 

 .  واإلمتصاص الهضم سهلة مركبات الحديدوز كبريتات بشكل وتأخذ االخيرة

 الدم كتلة زيادة بسبب الحديد من كبيرة كمية إلى المرأة تحتاج الحمل فترة خالل

 الحديد في النقص عن الناتج الدم فقر فإن وبالمقابل. المشيمة وتطور الجنين ونمو

 :إلى يؤدي

 المبكرة؛ الوالدة مخاطر -1

 الوالدة؛القريبة من  الفترة في الوفاة خطر -2

 .الجنين نمو تأخر -3

 خالل يخدمه مخزون توفير من يمكنه ألنه له بالنسبة مهم فالحديد للجنين بالنسبة أما

 .حياته من األولى األشهر

 الدقيقة الغذائية والعناصر المعادن من الحامل المرأة احتياجات

 العظام بناء الدرقية, الغدة هرمونات تكوين في مهما دورا اليود يلعب:. اليود

 صحية مخاطر في ببيتس أن يمكن اليود في النقص أن غير. إلخ...الذهني والتطور

 وكذا الدرقية الغدة وظيفة في قصور الذهني, أو الجسمي النمو كتأخر جسيمة

 الجسم إمداد يجب المخاطر هذه من وللوقاية. الجنين عند خلقية بتشوهات اإلصابة

 الحليب: مثل عليه المحتوية األطعمة تناول خالل من العنصر هذا من وفيرة بكميات

 .   البيض و القشريات األسماك, ومشتقاته,



 في السكر مستويات ولتنظيم والعظام, لألسنان جدا   مهم عنصر هو:. المغنيسيوم

 لذلك. وإصالحها األنسجة لنمو مهم أنه كما. الجسم في البروتينات لعمل و الدم,

 على تحتوي التي األطعمة من كافية كمية تتناول أن الحامل المرأة على يجب

 بعض الحبوب, منتجات الجافة, والفواكه الخضر الشوكوالتة,: مثل المغنيسيوم

 .والحليب اللحوم المعدنية, المياه أنواع

 األسماك اللحوم,: مثل الحيوانية بالبروتينات الغنية المتوازنة التغذية إن:. الزنك

 .المادة هذه من الجسم حاجيات تغطية أجل من كافية هي الحليب ومشتقات
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