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الكربوىيدرات )ىذه الدراسة إلى معرفة الكميات المتناولة من الطاقة والعناصر الغذائية الكبرى ت : ىدفممخصال
ىذه . تم في 2006/2007اعتمادًا عمى المسح األخير لدخل ونفقات األسرة في األردن عام  (والبروتين والدىون

الدراسة تحميل األغذية إلى محتواىا من الطاقة والعناصر الغذائية المذكورة باستخدام برنامج تحميل غذائي محوسب 
(Food Processor SQL, 2008)  وحساب المتناول اليومي منيا في المحافظات المختمفة وكذلك مقارنة المتناول منيا بين

ناول اليومي من الطاقة والكربوىيدرات والبروتينات والدىون كان عمى الريف والحضر. بينت النتائج أن متوسط المت
غم. كما ظير تباين في استيالك عدد من المجموعات الغذائية بين  455غم و 93غم و 100ك.ك و 3037التوالي 

وأدنى كغم/الفرد/سنة(  183.5و  191المحافظات؛ فمثاًل كان أعمى استيالك لمحبوب في محافظتي مادبا والبمقاء )
استيالك الفرد من كمية كغم/الفرد/سنة(. وقد لوحظ انخفاض ممموس في  148.9استيالٍك ليا في محافظة الطفيمة )

. ونقصت مساىمة الحبوب في الطاقة الغذائية من كما زاد استيالكو من المحوم والدواجن 1992الحبوب منذ عام 
األلبان ، بينما زاد إسيام كل من منتجات 2006/2007 ك ك/اليوم/الفرد عام 1333ك ك/ اليوم/الفرد إلى  1717

في  فييا. وىذه النتائج حول التغير في إسيام مجموعات الغذاء من العناصر الغذائية تتفق الدىونو والبيض والزيوت 
ذائية ( ودراسة الميزانية الغ2008مع دراسات أخرى كميزانية استيالك الغذاء لدائرة اإلحصاءات العامة ) بعض جوانبيا

 زيادة المتاح لمريف عن الحضر من الطاقة . وأوضحت الدراسة الحالية2007لمنظمة األغذية والزراعة الدولية لعام 
الكربوىيدرات. كما أوضحت زيادة عدد الحصص المتناولة من مجموعة الحبوب ونقصيا لمجموعتي الخضروات و 

الدراسة إلى اختالف النمط  تاليرم الغذائي. وخمص والفواكو ونقصيا الحاد بحصص الحميب عما يوصى بو في نظام
الغذائي في األردن عما كان عميو في السنوات الماضية وأنو ينبغي عمى واضعي سياسات الغذاء والتغذية تبني برامج 
تيدف إلى زيادة تناول الحميب ومنتجاتو إلى أكثر من الضعف وكذلك زيادة تناول الخضروات والفواكو في غذاء 

 طن األردني.الموا
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 المقدمة
فكهل بمهد معنهي بتهوفير كميهات  ؛تبر األمن الغذائي من أىم التحديات التي تواجيهو أي بمهد مهن البمهدانعي

تمثههل بتهه مين المجموعههات الغذائيههة ت جيههدةنوعيههة تههوفير أغذيههة ذات ضههافة إلههى غذيههة الالزمههة لههو باإلاأل
الغذائيههة المتعمقههة باسههتيالك  اتوالمسههوح تشههير الدراسههاتو  المختمفههة ومهها تحتويههو مههن عناصههر غذائيههة.

. (Musaiger, 2007)ن الشرق األوسط ومنيها األردناإلى تغير النمط االستيالكي الغذائي في بمد الغذاء
 التغير فهيمنذ منتصف القرن الماضي  نذائية التي أجريت في األردت الدراسات والمسوحات الغبينقد ف

مههها تسهههيم بهههو ىهههذه المجموعهههات مهههن الطاقهههة و المجموعهههات الغذائيهههة المختمفهههة  قيمهههة مههها يتناولهههو الفهههرد مهههن
ط م. ويعهزى ىهذا التغيهر فهي الهن(Alwan and Kharabsheh, 2006; FAO, 2003)والعناصهر الغذائيهة 

 فهي الهبالد واالجتمهاعيوضهع االقتصهادي الو  ةالتغيهر فهي نمهط الحيها :منيها ةداالستيالكي إلى عوامل عه
 ,Alwan and Kharabsheh)مما أدى إلهى التحهول الغهذائي فهي بمهدان الشهرق األوسهط، بمها فييها األردن 

2006; Popkin, 2004) . ًعههام األساسههية فههي األردن منههذ  الغذائيههة رفههع الههدعم عههن بعههض السههمع أيضهها
حهههدث  . كمههها(USAID, 2005) دوالر( 704) أردنهههي دينهههار 500خهههط الفقهههر ليتجهههاوز ، وارتفهههع 1997

السهههكان،  مهههن 1000لكهههل  7ام لموفيهههات إلهههى عهههانخفهههض المعهههدل التحسهههن فهههي الماشهههرات الصهههحية؛ إذ 
سههنة. كمهها  73وزاد العمههر المتوقههع إلههى  1000لكههل  19إلههى  الرضههع وانخفضههت نسههبة وفيههات األطفههال

 ,DOS, 2009; FAO) 2008عهام  :82‚6 إلهى 1960عهام  :46‚3 سهكان الحضهر مهننسهبة زادت 

فههي المطههاعم وتكمفههة عههدد  ةزاد اسههتيالك أطعمههة الوجبههات السههريعة وعههدد الوجبههات المتناولهه وقههد. (2003
 (.FAO/WHO, 2006؛ 2009المصيقر، من األغذية اليامة كالمحوم )

في الوقهت الهذي زاد فيهو  ،خط الفقر ومع ىذه التغيرات االجتماعية واالقتصادية والغذائية وزيادة
قد بدأ االىتمام في ، ف(DOS, 2009; USAID, 2005) مميون نسمة 6 يقاربما عدد السكان ليصل إلى 

اسههة رسههمية لتخطههيط السههكان ف صههبحت عههدة جيههات تعنههى بتخطههيط يبوضههع س 1993عههام األردن منههذ 
تنظههيم األسههرة )دائههرة اإلحصههاءات ول حهه تقههدم لمسههكان إرشههادات بههدأت السههكان أىميهها وزارة الصههحة التههي

 :2‚4(. وكنتيجة ليذه التدخالت لتخطيط األسرة فقد انخفض معدل النمو السهكاني إلهى 1998العامة، 
 ;DOS, 2009) القهرن الماضهي اتيهثمانينمنتصهف فهي  :3‚6بعد أن كهان  2009-2006ام و عاألفي 

World Bank, 2009; World Bank, 2002)ن ىهذا التنهاقص فهي النمهو السهكاني . ولكهن عمهى الهرغم مه
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 ةسههن 20‚3 طالعمههر الوسههي قههد بمه ف، مهها زال فتيههاً لمسهكان  خصههاب إال أن التركيههب الههديموغرافيونسهبة اإل
  .(DOS, 2009) 2008عام في 

فقهد  ،وفهي الهنمط االسهتيالكي ندر فهي األ ةالديموغرافي ةيذه التغيرات السريعة في التركيبل نظراً و 
وحسههاب نصههيب الفههرد مههن الغههذاء  تحميههل الههنمط االسههتيالكي الغههذائي فههي األردن ىههدف ىههذا البحههث إلههى

معرفههة كهذلك و  ،(DOS, 2008)المتهاح لالسهتيالك اعتمهادًا عمهى دخهر دراسهة حهول نفقهات ودخهل األسهرة 
ومقارنتههو بالميزانيههة الغذائيههة األردنيههة التههي بههدأت دائههرة اإلحصههاءات العامههة  التغيههرات التههي طههرأت عميههو

عناصههر الغذائيههة الكبههرى )دائههرة اقههة والطا منههذ بضههع سههنوات كقيمههة تقديريههة لنصههيب الفههرد مههن الحسههابي
(، وكهذلك مقارنهة نتهائج ىههذه الدراسهة بنتهائج الدراسهات السهابقة المبنيهة عمههى 2008حصهاءات العامهة، اإل

   .1992مسوحات دخل ونفقات األسرة منذ سنة 

 منهجية الدراسة
حصههاءات الههذي أجرتههو دائههرة اإل األسههرة ودخههل اد عمههى مسههح نفقههاتاالعتمهه ةالدراسههتههم فههي ىههذه 

 ,DOS) (2007فههي كههانون ثههاني  تنتيههاو  2006تمههوز  ت فههيدأتههبالمههدة سههتة أشههير ) العامههة واسههتمر

والمتعمقههة باسههتيالك الفههرد اإلحصههاءات العامههة اعتمههدت الجههداول التههي توصههمت إلييهها دائههرة  فقههد، (2008
األسههر المختههارة فههي ىههذه  بمهه  عههددو  ة.ألسههر األردنيههي عينههة ممثمههة مههن االغذائيههة فهه المههوادالسههنوي مههن 

شخصهًا  73189وقهد شهممت ىهذه األسهر  .مممكهةموزعة عمى جميع محافظهات ال أسرة 12768 الدراسة
 :40‚2سههههنة  18% مههههن الههههذكور، وكانههههت نسههههبة األطفههههال دون 50‚2فرد/أسههههرة، مههههنيم  5‚73بمعههههدل 

نفهاق  حهولالحصهول عمهى بيانهات مفصهمة  المسهح إلهى ىهدفو  .:3‚8سهنة(  65والمسنين )فوق  دخهل وان
سرة وربطيا بمختمف التغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية. وقد صممت عينة الدراسة لعام األ

المعاينههة الطبقيههة العنقوديههة.  أسهموبعمههى  ف األساسههية فهي المسههح اعتمههاداً التخهدم األىههد 2006/2007
، ثم تم استعمال في المسح المذكور ةتعمقة باستيالك جميع المواد الغذائية المبينوقد أدخمت البيانات الم

لمعرفهة محتهوى كهل غهذاء مسهتيمك  (Food Processor SQL, 2008)برنهامج تحميهل األغذيهة المحوسهب 
ضههمن جههداول  مهها وفههي حالههة عههدم وجههود مههادة غذائيههة والطاقههة.كربوىيههدرات والبروتينههات والههدىون مههن ال

مثهل  تهم الحصهول عمهى التركيهب الكيمهاوي لمغهذاء مهن مصهادر عمميهة أخهرى ،لتحميل المحوسهببرنامج ا
( وجداول تركيب األغذية لالستعمال في 2006 المصيقر،) جداول تركيب األغذية لدول الخميج العربية

 إدخاليهها إلهى قاعهدة بيانههات برنهامج التحميههل جهرىو  (Pellet and Shadarevian, 1970) الشهرق األوسهط
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مههن الغههذاء  الفههردنصههيب معههدل ما ىههو موضههح فههي طههريقتيم. وجههرى بعههد ذلههك احتسههاب حسههبالمحوسههب 
وتهم مقارنهة النتهائج . المهذكورة أعهاله ةكهل مهن الطاقهة والعناصهر الغذائيهمهن في اليهوم  المتاح لالستيالك

 ,FAO STAT)لمنظمههة األغذيههة والزراعههة الدوليههة  ئيههةميزانيههة الغذاالمههع قههيم اسههتيالك الغههذاء حسههب 

فهي سهنوات أخهرى ىهي السهنوات  فهي األردن نفقات األسرةات اسالغذاء حسب در وكذلك استيالك  (2007
التي أعدتيا  الغذائية ةمع قيم الميزاني أيضاً قورنت و  (DOS, 2002; 1997; 1992) 2002وحتى  1997

بههين الريههف  العناصههرليههذه  قههيم االسههتيالك الغههذائي ةرنههاقم كمهها تههم .(2008دائههرة اإلحصههاءات العامههة )
  والحضر وبين المحافظات المختمفة في البالد. 

 
 ومناقشتها النتائج

 ححسههب مسهه فههي المحافظههات األردنيههة المختمفههة السههنوي ( معههدل اسههتيالك األغذيههة1جههدول رقههم )اليبههين 
واضههح فههي نصههيب ال التبههاينالجههدول  يبههين. و (DOS, 2008) 2006/2007 عههامنفقههات ودخههل األسههرة لم

مادبها  فاسهتيالك الحبهوب كهان األعمهى فهي محافظهة :من بعض األغذيهة بهين المحافظهات المختمفهة الفرد
فههههي  اسههههتيالٍك لمحبههههوب أدنههههىبينمهههها كههههان  كغم/فههههرد( 183‚5كغم/فههههرد( تمييهههها محافظههههة البمقههههاء ) 191)

 أعمهى كهانكهذلك  .كغم/فهرد( 152‚9كغم/فرد( ثهم محافظهة العاصهمة عمهان ) 148‚9الطفيمة )محافظة 
 214‚2كغم/فهههرد( تمتيههها محافظهههة إربهههد ) 241‚3لمفواكهههو والخضهههروات فهههي محافظهههة جهههرش ) يالكاسهههت

معههدل اسههتيالك  ةقارنههم عنههدو  كغم/فههرد(. 135‚7أدنههى اسههتيالك فههي محافظههة العقبههة )كههان و  كغم/فههرد(
)انظههر  (2002-1992مههع معههدالت اسههتيالك الفههرد ألعههوام سههابقة ) 2006/2007لعههام  السههنوي الفهرد

كغهم لمفهرد فهي سهنوات سهابقة  200 فقهد تجهاوز :في معدل استيالك الحبهوب انخفاضاً  الحظي (2جدول 
 السنوي ارتفع معدل استيالك الفردوبالمقابل . 2006/2007عام كغم في مسح  161‚9 وانخفض إلى

مطههرد فههي الزديههاد االممهها يبههين  ،1992مسههح عههام مقارنههة مههع  :38الههدواجن بمهها يزيههد عههن المحههوم و مهن 
 (.2006/2007 عهام كغهم فهي 61‚5إلهى  1992 فهي عهام كغهم 44‚5مهن ) المحوم والدواجن استيالك

وذلك بسبب  ،الدواجنمن بالدرجة األولى   تيوواضح أن الزيادة في استيالك أطعمة المحوم والدواجن ت
كههان اسههتيالك أطعمههة المحههوم ب نواعيهها حههوالي ثمههث كميههة الههدواجن  إذ ؛انخفههاض تكمفتيهها بالنسههبة لمحههوم

 .(DOS, 2008) المستيمكة
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السننوي )كغم/فنرد( منن األةذينة المختمينة فني محافظنات األردن كمنا تنم  المتناول تمعدالمقارنة : (1)جدول 
 .2006/2007حسابها من دراسة نيقات األسرة 

فواكه  بقوليات حبوب المحافظة
 وخضروات

زيوت 
 ودهون

لحوم 
 أسماك ودواجن

منتجات 
ألبان 
 وبيض

 مكسرات السكريات
 وجوزيات

 

 مشروبات

العاصمة 
 3.0 31.9 41.1 4.6 54.6 15.1 196.9 8.5 152.9 عمان

96.2 

 48.8 2.4 34.5 39.0 2.9 55.4 19.2 194.2 7.4 183.5 البمقاء

 120.7 2.0 32.0 37.2 3.4 50.1 14.4 184.4 7.8 157.6 الزرقاء
 35.8 3.1 38.5 34.1 4.2 65.9 17.9 200.1 9.0 191.0 ماديا

 80.1 3.0 32.3 58.7 3.2 55.4 21.7 214.2 8.0 168.7 ربدإ
 40.8 1.5 32.5 41.9 2.3 45.9 15.4 177.4 6.4 167.9 الميرق
 71.0 2.2 36.7 41.1 3.0 46.9 13.6 241.3 10.8 160.3 جرش
 31.6 2.0 28.0 48.7 2.6 59.5 24.7 213.7 8.9 167.8 عجمون
 40.0 1.2 51.1 23.1 3.2 62.6 12.5 154.9 9.4 173.5 الكرك
 35.3 1.9 34.3 30.7 3.8 65.4 9.5 182.1 5.7 148.9 الطييمة
 26.9 0.9 40.4 26.4 4.8 50.1 15.6 173.3 16.7 164.7 معان
 23.0 1.1 36.8 31.3 5.8 42.5 12.6 135.7 10.6 158.3 العقبة
 82.5 2.6 33.5 41.7 3.8 54.4 16.5 195.4 8.4 161.9 المممكة

 
(: مقارنة معدل المتناول السنوي لميرد في األردن من األةذية المختمية كما تم 2ل )جدو 

 *2006/2007 -1992حسابها من مسوح نيقات األسرة 
 معدل االستيالك  السنوي )كغم/فرد/سنة( األغذية

 1992 1997 2002 2006/2007 
 12768 12792 6048 8000 حجم العينة

 161.9 218.4 210.0 201.1 الحبوب
 8.4 10.0 6.9 6.9 البقوليات

 195.4 213.2 188.6 188.0 الفواكو والخضروات
 16.5 22.1 22.3 22.6 الزيوت والدىون

 54.4 55.7 44.2 44.5 المحوم والدواجن 
 3.8 2.9 3.3 4.0 السمك

 41.7 35.5 30.3 29.6 منتجات األلبان والبيض
 33.5 74.2 39.4 44.5 السكريات
 32.2 41.0 58.0 48.9 خرىم كوالت أ
 DOS, 1992; DOS, 1997; DOS, 2002; DOS, 2008*المراجع: 
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يتضح مهن الجهدول  غذية المختمفة.من الطاقة من األ اليومي ( نصيب الفرد3) رقم ويبين الجدول
ك  1333إلهى  1992 عهام )ك ك( كيمهو كهالوري 1717)من  أن إسيام الحبوب في الطاقة قد تناقص

 دىونواله والزيهوت منتجهات األلبهان والبهيض كهل مهن ارتفهع إسهياموفهي المقابهل  ،(2006/2007ك عام 
 .والمكسرات والمشروبات

 
(: اتجاهات استهالك الطاقة المتناولة في األردن كما حسبت من مسوحات نيقات األسرة 3جدول )

1992-2006/2007. 
 /فرد/يوم(*ك معدل الطاقة المتناولة )ك األغذية           

1992 1997 2002 2006/2007 
 12768 12792 6048 8000 حجم العينة

 1333 1555 1607 1717 الحبوب
 54 41 48 61 البقوليات

 234 273 216 231 الفواكو والخضروات
 400 390 265 354 الزيوت والدىون

 229 260 233 221 المحوم والدواجن 
 16 17 15 17 السمك

 176 143 121 143 منتجات األلبان والبيض
 358 463 376 439 السكريات
 65 30 22 **- المشروبات

 43 27 17 **- المكسرات والجوزيات
 127 45 13 217** م كوالت أخرى

 3037 3217 2933 3400 المجموع
 * ك ك = كيمو كالوري 

 فقط.  1992الم كوالت األخرى المشروبات والمكسرات والجوزيات لسنة    تشمل* *
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 تضههح مههنوي .مههن الطاقههة المختمفههة غذيههةاألمسههاىمة النسههبة المئويههة ل (4الجههدول رقههم ) رظيههوي
بيههها.  مباإلسهههياالجهههدول تنهههاقص إسهههيام الحبهههوب فهههي الطاقهههة وزيهههادة المحهههوم والهههدواجن والزيهههوت والهههدىون 

زيههادة المسههاىمة المئويههة لعههدد مههن األطعمههة وأىميهها الههدىون والزيههوت  (4)و (3)وواضههح مههن الجههدولين 
النسبة المئوية لمطاقهة مهن ارتفعت  أيضاً و  .(2006/2007عام  :13‚2إلى  1992عام  :10‚4ن )م

ويمكهههن تفسهههير تنهههاقص (. 2006/2007عهههام  :7‚5إلهههى  1992عهههام  :6.5)مهههن  المحهههوم والهههدواجن
مساىمة مجموعة الحبوب في الطاقة الكمية إلى ارتفاع أسهعار أطعمهة ىهذه المجموعهة، وخاصهة الخبهز، 

أن  أىميهة خاصهة حيهث يهذه النتهائجلو . وتحريهر األسهعار 1994لدعم الحكومي عنيا في عام بعد رفع ا
قتهرن بعهدد مهن األمهراض المزمنهة )كه مراض الهدىون والزيهوت والمحهوم والهدواجن يزيادة نسبة الطاقهة مهن 

 Schlenker and) عمهى صهحة المهواطن القمب والسمنة والسكري والسكتة الدماغية( تشهكل ماشهر خطهرٍ 

Long, 2007)  خاصة إذا أخذت ىذه األرقهام مهع نتهائج الدراسهات التهي قامهت بيها وزارة الصهحة مهاخرًا ،
فمهثاًل بينهت ىهذه  ؛سهنة وأكثهر 18يهين الهذين ىهم بعمهر رتفاع نسب ىذه األمراض في األردنوالتي بينت ا
ة الههوزن أو يعههانون مههن زيههاد :66مههن األردنيههين يعههانون مههن السههكري وأن أكثههر مههن  :16الدراسههة أن 
يعهانون مهن : 48‚8 و: 36 تونسهب فهنن مها وكهذلك الهدم يعانون من ارتفاع ضغط :25‚6السمنة، وأن 

ومهن الجهدير ذكهره  .(2007)وزارة الصهحة،  ، عمهى التهواليفي الهدم ارتفاع الكولسترول والدىون الثالثية
فههي الحالههة االقتصههادية  أن السههمنة منتشههرة بشههكل ممحههوظ فههي معظههم الههدول العربيههة بههالرغم مههن التفههاوت

رقههم وعنههد مقارنههة النتههائج الههواردة فههي جههدول (. 2010واالجتماعيههة والثقافيههة بههين ىههذه الههدول )المصههيقر، 
( ومع قيم ميزانية استيالك الغذاء لمنظمهة األغذيهة 2008حصاءات العامة )مع ما نشرتو دائرة اإل (4)

مثاًل ف ؛(5دراسات في كثير من النتائج )انظر جدول بين ىذه ال افيم فنن ىنالك تشابووالزراعة الدولية، 
لكههل مههن دراسههة  :44‚9و  :44‚4مقابههل  :43‚9مههن الطاقههة فههي الدراسههة الحاليههة ىههو سههيام الحبههوب إ

حصهههاءات العامهههة ودراسهههة الميزانيهههة الغذائيهههة لمنظمهههة األغذيهههة تهههي أعهههدتيا دائهههرة اإللالميزانيهههة الغذائيهههة ا
بينمهها  :13‚2سهيام الهدىون والزيهوت مهن الطاقهة فهي الدراسهة الحاليهة إن ؛ كمها أ)عمهى التهوالي( والزراعهة

أن ىههذه النسههب ال  وجههدير بالههذكر .لمنظمههة األغذيههة والزراعههة :16‚6و  ةلمميزانيههة الغذائيهه :14‚8ىههي 
الهذي  (6)ول رقهم دكمها ىهو مبهين فهي الجه :27 تعكس إسهيام الهدىون الكميهة بالطاقهة، إذ إنيها تزيهد عهن

إسيام كل من الكربوىيدرات والبروتينات والدىون في الطاقة الغذائية المستيمكة في األردن مقارنة  يبين 
والميزانيههههة الغذائيههههة لكههههل مههههن دائههههرة  (DOS, 2008)اعتمههههادًا عمههههى معمومههههات نفقههههات ودخههههل األسههههرة 
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 FAO)  ( ومنظمههة األغذيههة والزراعههة الدوليههة2008دائههرة اإلحصههاءات العامههة، ) اإلحصههاءات العامههة

STAT, 2007).  فهي االختالف في المتناول من العناصر الغذائية ومها تسهيم بهو مهن الطاقهة وربما يعود
م يههتطريقههة جمههع المعمومههات وتحميميهها. فمههثاًل، فههي طريقههة مسههح نفقههات ودخههل األسههرة إلههى  ىههذه التقههارير

لكهههل مهههن دائهههرة سهههاال األسهههر عهههن كميهههات الطعهههام المسهههتيمكة فعميهههاً، بينمههها فهههي طريقهههة الموازنهههة الغذائيهههة 
وذلك  :اإلحصاءات العامة ومنظمة األغذية والزراعة تم حساب االستيالك الغذائي بطريقة غير مباشرة

 مطروحهههًا منيههها ،كميهههات الطعهههام الموجهههودة فهههي المخهههازن والمسهههتوردة والمنتجهههة محميهههاً  مجمهههوع باحتسهههاب
طعههام الحيوانههات والمصههدرة والتالفههة وال متبقيههة فههي نيايههة العههام، ثههم قسههمة الكميههات المسههتخدمة لمزراعههة وان

 .(Lee and Nieman, 2009)الناتج عمى عدد السكان في تمك السنة 
 

(: النسبة المئوية لمساهمة األةذية المختمية بالطاقة الكمية المتناولة كما حسبت من 4)جدول 
 .2006/2007إلى  1992مسوحات نيقات ودخل األسرة في األردن لمسنوات من 

 النسبة المئوية ):( األغذية
1992 1997 2002 2006/2007 

 12768 12792 6048 8000 حجم العينة
 43.9 48.5 47.6 50.5 الحبوب
 1.8 1.3 1.9 1.8 البقوليات

 7.7 8.5 7.4 6.8 الفواكو والخضروات
 13.2 12.1 10.7 10.4 الزيوت والدىون

 7.5 8.1 5.5 6.5 المحوم والدواجن 
 0.5 0.5 0.3 0.5 السمك

 5.8 4.4 4.6 4.2 منتجات األلبان والبيض
 11.8 14.4 13.5 12.9 السكريات

 7.9 2.4 8.4 8.4 م كوالت أخرى
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(: مقارننة مسناهمة األةذينة المختمينة منن الطاقنة الكمينة حسنب دراسنة نيقنات ودخنل األسنرة فني 5جدول )
)دائننرة اإلحصنناءات العامننة،  امننةوالميزانيننة الغذائيننة لنندائرة اإلحصنناءات الع (DOS, 2008)األردن 
 .(FAO STAT, 2007)( والميزانية الغذائية لمنظمة األةذية والزراعة الدولية 2008

 
 األغهههذية

DOS, 2008  ،2008دائرة اإلحصاءات العامة FAO STAT, 2007 
 كمية الطاقة
 ك ك*

 
: 

 كمية الطاقة
 ك ك

 
: 

 كمية الطاقة
 ك ك

 
: 

 44.9 1267 44.4 1396 43.9 1333 الحبوب
 2.7 76 4.7 148.9 3.2 97 البقوليات والجوزيات
 **5.1 144 4.8 151 7.7 234 الفواكو والخضروات

 16.6 469 14.8 464.8 13.2 400 الزيوت والدىون
 5.0 141 5.6 174.9 7.5 229 المحوم والدواجن

 6.3 178 ***5.9 183.3 6.3 192 السمك واأللبان والبيض
 15 423 ****16.6 522.2 11.8 358 السكريات

 4.4 124 3.3 103 6.4 194 م كوالت أخرى

 2822 3144 3037 المجموع )ك ك(
 * ك ك = كيمو كالوري

 الرقم ىنا والنسبة المئوية تنطبق عمى الفواكو غير شاممة لمخضروات حسب ما تتبناه منظمة األغذية والزراعة **
 مع ما تتبناه منظمة األغذية والزراعةتم إضافة السمك إلى البيض تمشيًا  ***

 تشمل السكريات والدرنات والجذور ****
 

(: إسهام كل من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون في الطاقة الغذائية المستهمكة في 6جدول )
والميزانية الغذائية لكل من  (DOS, 2008)األردن اعتمادًا عمى معمومات نيقات ودخل األسرة 

( ومنظمة األةذية والزراعة 2008)دائرة اإلحصاءات العامة،  اءات العامةدائرة اإلحص
 .(FAO STAT, 2007)الدولية 

 DOS, 2008  ،2008دائرة اإلحصاءات العامة FAO STAT, 2007 
 2822 3144 3037 الطاقة ك ك*

 :10.2 غم 72 :10.4 غم 82 :13.1 غم 100 البروتينات
 :27.7 غم 87 :25.2 غم 88 :27.4 غم 93 الدىون

 :62.1 غم 438 :64.4 غم 506 :59.5 غم 455 الكربوىيدرات
 *ك ك = كيمو كالوري
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عينههة لكميههة الطاقههة المسههتيمكة ىههذه العناصههر الغذائيههة مههن مسههاىمة ( 7كمهها يبههين الجههدول رقههم )
 الدراسة أن مساىمة الكربوىيدرات مهن الطاقهة تضحأو كل من الريف والحضر في األردن. في  الدراسة

أعمى في الريف منهو فهي الحضهر، بينمها ىهي أقهل لكهل مهن البروتينهات والهدىون، وىهذا ينسهجم مهع زيهادة 
المزمنههة السههمنة واألمههراض ب صههابةنسههبة اإل بزيههادة ذلههك قتههراناو  طاقههة البروتينههات والههدىون فههي الحضههر

 .(Alwan and Kharabsheh, 2006)غير السارية 
 

روتين والدهون من الطاقة المستهمكة في الريف والحضر في (: مساهمة الكربوهيدرات والب7جدول )
 األردن

 دىون بروتين كربوىيرات *طاقة ك ك المنطقة
 :من الطاقة كمية/غم :من الطاقة كمية/غم :من الطاقة كمية/غم  

 27‚4 93 13‚1 100 59‚9 455 3077 المممكة
 27‚9 93 13‚3 100 59‚7 433 2998 الحضر
 25‚7 92 13‚6 101 61‚2 492 3218 الريف

 *ك ك = كيمو كالوري
 

المجموعههات الغذائيههة فههي  ة مههنسههتيمكالم الحصههص )المقههادير( ( مقارنههة8ويبههين الجههدول رقههم )
 جههدولالوضههح أ .(USDA, 2009) (My Pyramid)فههي اليههرم الغههذائي  يكمهها ىهه المختمفههة المحافظههات

ربهد وىهي ذات ارتفاع عدد حصص مجموعة الحبهوب فهي المممكهة وفهي بعهض المحا فظهات مثهل مادبها وان
النسهههبية كمصهههدر لمطاقهههة  تيهههاممههها يشهههير إلهههى أىمي مهههدى أعمهههى مهههن المهههدى المعتمهههد فهههي اليهههرم الغهههذائي

جمهههههوعتي مبالنسهههههبة ل. أمههههها والعناصهههههر الغذائيهههههة فهههههي األردن مقارنهههههة باألطعمهههههة ذات المنشههههه  الحيهههههواني
)في  حصص 3إلى )في العقبة(  صةح 2‚1فالخضروات تتراوح من  ؛الخضروات والفواكو فيي متباينة

 عهددوضهح أن كمها أحصهة )فهي جهرش(.  1‚6 إلىحصة )في العقبة(  0‚6كو من االفو تتراوح و  جرش(.
لى حد ما،حصص الفواكو  حصص الخضروات أقل من الحهد األدنهى لتوصهيات اليهرم الغهذائي عدد  ،وان
مها تهراوح ت إذ ؛ةمتدني يالحميب في لحصصبالنسبة  أما .(USDA, 2005) ك ك( 2600)عمى مستوى 

فهي  حصهص 3نظهام اليهرم الغهذائي وىهو  وىذا أقل بكثير مما يوصى بو فهي ،حصة 0‚7إلى  0‚3بين 
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أقل بقميل مما ىو ا يأما فيما يتعمق بمجموعة المحوم والبقوليات فنن عدد الحصص المستيمكة من .اليوم
المحههوم المسههتيمكة فههي األردن . ومههن الجههدير ذكههره أن معظههم حصههص (حصههة 6‚5) فههي اليههرم الغههذائي

 ، كمههها أشهههير إليهههو أعهههالهقمهههة تكمفتيههها فهههي األردنوفرتيههها و تههه تي فهههي الدرجهههة األولهههى مهههن الهههدواجن بسهههبب 
(DOS, 2008). 

 
مقارنة استهالك المجموعات الغذائية المختمينة فني محافظنات األردن حسنب نظنام الهنرم : (8)جدول 

 صص.*معبرًا عنها بعدد الح (MyPyramid)الغذائي 
 الحبوب المحافظة

 )أوقية مكافئة(**
 الخضروات
 )كوب(

 فواكو
 )كوب(

الحميب 
 ومنتجاتو
 )كوب(

 المحوم والبقول
 )أوقية مكافئة(**

  الزيوت

 )ممعقة صغيرة(

 8.3 5.8 0.7 1.3 2.7 16.2 العاصمة عمان
 10.5 5.6 0.6 1.1 2.9 18.9 البمقاء
 7.9 5.5 0.6 1.2 2.6 16.9 الزرقاء
 9.8 6.1 0.5 1.3 2.5 19.9 مادبا
 11.9 5.9 0.7 1.4 2.9 18.4 إربد

 8.4 4.5 0.6 1.2 2.4 18.0 المفرق
 7.5 5.7 0.6 1.6 3.0 17.2 جرش

 13.5 6.0 0.6 1.5 2.6 17.7 عجمون
 6.8 5.8 0.3 1.0 2.2 18.7 الكرك
 5.2 5.6 0.4 1.1 2.9 16.0 الطفيمة
 8.5 6.0 0.4 1.0 2.6 18.1 معان
 6.9 5.0 0.6 0.6 2.1 18.0 ةالعقب

 9.0 5.6 0.6 1.3 2.7 16.5 المممكة
 (9* انظر جدول )

 ** أوقية مكافئة من الحبوب = شريحة خبز أو كوب حبوب أفطار جاىزة أو نصف كوب حبوب مطبوخة كاألرز
واحدة أو ممعقة كبيرة غرام لحوم أو دواجن أو أسماك وتساوي كذلك بيضة  28أوقية مكافئة من المحوم والبقول =      

 زبدة فول سوداني أو ربع كوب بقول جافة مطبوخة أو نصف كوب مكسرات أو بذور
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( مقارنههة بعههدد الحصهههص المتههاح اسههتيالكيا فههي المممكههة وتمههك المقتهههرح 9ويبههين الجههدول رقههم )
ًا من المقارنة ارتفاعًا فهي عهدد حصهص الحبهوب وانخفاضهيتضح استيالكيا حسب نظام اليرم الغذائي. 

في عدد حصص الحميب والفواكو والخضروات عما يوصى بو عمى مستوى استيالك من الطاقة مقداره 
ك ك/يوم. وىذا يدل عمى أن نقص الحصص من ىذه المجموعات التي تزود باأللياف الغذائية  2600

 وارتفههاع ضههغط الههدمقههد يكههون لههو عالقههة فههي زيههادة اإلصههابة بههبعض األمههراض المزمنههة كهه مراض القمههب 
الحميهات التهي ينصهح فهي  أقل ممها يوصهى بهووالسكري، كما أن ىذا االستيالك من الحصص المذكورة 

 Mahan) ب مراض القمب وارتفاع ضهغط الهدملتقميل خطر اإلصابة  (-DASH)مثل حمية داش بتطبيقيا

and Escott-Stump, 2008). 
 

الغذائية المختمية مع  (: مقارنة عدد الحصص المستهمكة في األردن من المجموعات9جدول )
ك ك حسب نظام الهرم الغذائي  2600المقادير المقترح استهالكها منها لمستوى 

(mypyramid.gov). 

المجموعة 
 الغذائية

 الحبوب
 (*)أوقية مكافئة

 الخضروات
 )كوب(

 اليواكه
 كوب()

 الحميب 
  ومنتجاته
 )كوب(

 المحوم والبقول
 )أوقية مكافئة(*

 الزيوت
 ()ممعقة صغيرة

حصص  اليرم 
 7 6.5 3 2.0 3.5 9 الغذائي

الحصص 
المستيمكة في 

 األردن

 
16.5 

 
2.7 

 
1.3 

 
6‚0 

 
5.6 

 
9 

 * أوقية مكافئة من الحبوب = شريحة خبز أو كوب حبوب أفطار جاىزة أو نصف كوب حبوب مطبوخة كاألرز
اوي كههذلك بيضههة واحههدة أو ممعقههة كبيههرة غههرام لحههوم أو دواجههن أو أسههماك وتسهه 28أوقيههة مكافئههة مههن المحههوم والبقههول =    

 زبدة فول سوداني أو ربع كوب بقول جافة مطبوخة أو نصف كوب مكسرات أو بذور 
 

 فهههي األردن تتميهههز بتزايهههدالغهههذائي  اىهههات المعاصهههرة فهههي االسهههتيالكجأن االتيتضهههح ممههها ذكهههر 
ونقهههص فهههي تنهههاول الكميهههات المتناولهههة مهههن المحهههوم وخاصهههة الهههدواجن ومههها فييههها مهههن الهههدىون المشهههبعة، 

 األمههههراض المزمنههههة فههههي األردن. بعض يههههد اإلصههههابة بههههاز تالخضههههروات والفواكههههو والحميههههب ممهههها قههههد يفسههههر 
وتخمههص الدراسههة إلههى اخههتالف الههنمط الغههذائي فههي األردن عمهها كههان عميههو فههي السههنوات الماضههية وأنههو 
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زيهههادة تنهههاول اطن لتثقيفيهههة لرفهههع وعهههي المهههو  بهههرامج ينبغهههي عمهههى واضهههعي سياسهههات الغهههذاء والتغذيهههة تبنهههي
   الحميب ومنتجاتو إلى أكثر من الضعف وكذلك زيادة تناول الخضروات والفواكو.

 
 شكر وعرفان

يشكر الباحثون دائرة اإلحصاءات العامة في المممكة األردنية الياشمية لتكرميم بتسييل الحصهول عمهى 
لزراعههي خمههدون العقههول لتقديمههو جههداول نفقههات ودخههل األسههرة المتعمقههة بالدراسههة كمهها يشههكرون المينههدس ا

 المشورة والمعمومات حول الميزانية الغذائية.   
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ABSTRACT: This study evaluated the trends in the intake of energy and macronutrients in Jordan as 

obtained from food consumption calculations based on the most recent data of Jordan Household 

Expenditures and Income Survey, 2006/2007. The estimated intakes of these nutrients were analyzed using a 

nutrition analysis software program (Food Processor SQL, 2008). The energy and nutrient intakes for 

different governorates and for rural and urban areas were calculated. The results showed that the average 

estimated daily intakes of energy, carbohydrates, proteins and fats were 3037 Kcal, 100g, 93 g and 455 g, 

respectively. It was also found that the consumption of different food commodities varied among the 

different governorates; the means of annual per capita intakes of cereals were the highest in Madaba and 

Balqa (191 and 183.5 kg) whereas the lowest was in Tafila (148.9 kg). Since 1992, the daily per capita intake 

of cereals declined, whereas the intakes of meats, chicken and fats increased. The share of cereals in energy 

also declined from 1717 in 1992 to 1333 kcal in 2006/2007. On the other hand, there was an increase in the 

share of energy from dairy products and eggs, meats and poultry and fats. Such trends in the share of these 

foods agreed in some aspects with studies of the Food Balance Sheets by DOS (2008) and the FAO Food 

Balance Sheets, 2007. There was an increment in energy and carbohydrate intake in rural areas as compared 

with urban areas. The results also showed an increase in the number of servings of the cereal group, a 

decrease in the servings of vegetables and fruits, and a sharp decrease in the servings of milk when compared 

to recommendations of MyPyramid system. It is concluded from this study that the current Jordanian food 

intake pattern has changed, and it is recommended that in any food and nutrition policy, programs should be 

adopted to promote the increase of milk and its products intake to more than double and also increase the 

intake of vegetables and fruits.  
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