
يعترب ا�شتهالك املياه بكميات جيده اأمرًا مطلوبا �حيويا 

للعديد من �شرائح املجتمع �ياأتي يف مقدمتهم:

من  جيده  كميات  اإىل  الطفل  يحتاج  حيث  االأطفال   : اأولاً

ال�شوائل �التي ت�شاعد على النمو �احلد من اأي م�شاكل �شحيه.

ثانياًا: كبار ال�شن حيث ان كبري ال�شن يحتاج اىل كميات 

اجلفاف  من  تنتج  م�شاكل  اأي  من  للحد  املاء  من  جيده 

�خ�شو�شا انه يفقد حا�شة العط�س مع تقدم العمر.

من  منا�شبة  كميات  اإىل  يحتاجون  الريا�شيون  ثالثاًا: 

يحتاجون  �كذلك  املاء  من  كميات  يفقد�ن  النهم  ال�شوائل 

املكونات  اأحد  هو  املاء  اأن  �خ�شو�شا  الع�شالت  زيادة  اإىل 

االأ�شا�شيه للع�شالت.

املاء واله�شم:

االمينيه  �االحما�س  �االمالح  للفيتامينات  مذيب  املاء 

�اجللوكوز �كثري من العنا�شر التغذ�يه االخرى.

يلعب املاء د�ًرا حيويًّا يف ه�شم �امت�شا�س �نقل �ا�شتخدام 

العنا�شر التغذ�يه.

املاء هو الو�شط االآمن للتخل�س من ال�شموم �الف�شالت.

يعتمد كل التنظيم احلراري للج�شم على املاء.

�شر�ري يف انتاج الطاقه،تزييت املفا�شل.

فقدان املاء ي�شيب بالغيبوبه:

اأن يعي�س بد�ن ماء ؟ �ماذا  االإن�شان  كم �شاعه ي�شتطيع 

يحدث له بعد تلك املدة؟

تزيد  ملدة  �شرب  ماء  بد�ن  يعي�س  اأن  االن�شان  الي�شتطيع 

فقد  ذلك  عن  املده  زادت  اإذا  ايام(  )ثالثة  �شاعه   72 على 

ي�شاب االن�شان بغيبوبة نتيجة توقف عمليات البناء �الهدم 

�توقف حركة التفاعالت داخل اجل�شم،اإذن املاء هــو �شريــان 

الـحيــــاة لــكــل كائــن حــي، ��شـــــدق اهلل العظيم الـــقــائــــل 

.{  {

خمتارات بقلم /

 مهرة بنت حممد العثمان الهزاين

�ملاء �ضر �حلياة ��ضمانة �لبقاء ��ضر�ر �لنظر �طاقة 

�مل�ضاعر �جليا�ضة.
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زيادة الوزن:

كم ميثل املاء من الوزن؟

ميثل املاء اكرث من 60 - 70% من �زن ج�شم البالغ �اأقل 

من ذلك قليال بالن�شبه للكبار.

اأما اعتقاد النا�س اأن �شرب املاء بكرثه قد يوؤدي اىل زيادة 

االعتقاد  هذا  فبالطبع  ذلك  اإىل  �ما  البطن  كرب  اأ�  الوزن 

املياه  �لكن  �الوزن  ال�شمنة  الي�شبب  العادي  فاملاء  خاطئ، 

الغازية اأ� الع�شريات املحتوية على كميات كبرية من ال�شكر قد 

ت�شبب ال�شمنة خا�شة االإكثار منها، �ب�شفة خا�شة امل�شر�بات 

�شعرات  حتتوي  اأي  الفارغة،  باالأغذية  تعرف  التي  الغازيه 

كثرية د�ن احتوائها على عنا�شر مغذيه.

متى يحتاج الإن�شان لل�شرب، ومتى يجب اأن ي�شرب؟

اآليات  �هناك  بالظماأ  ن�شعر  املاء عندما  ن�شرب  اأن  يجب 

عند  بالعط�س  االإح�شا�س  حتريك  على  تعمل  ف�شيولوجية 

قد  هي:  مهمة  مالحظة  �هنا  املعافى.  الطبيعي  ال�شخ�س 

ت�شعف حا�شة العط�س عند البع�س لكثري من اال�شباب �خا�شة 

عند امل�شنني �لذلك يجب االنتباه، �شرب املاء �ال�شوائل �العمل  

امل�شكلة  هذه  من  يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  تقدميه  على 

كامل�شنني �املر�شى �االأطفال �الر�شع.

ماهي اآثار عدم ا�شتهالك املاء وال�شوائل املر�شيه؟

تفيد االأبحاث احلديثه باأن عدم ا�شتهالك ال�شوائل ب�شفة 

خماطر  له  يكون  قد  خا�شه  ب�شفة  املاء  �ا�شتهالك  عامة 

االإ�شابه �التاأثري على :

-احل�شوات الكلويه.

لعملية  املاء  اإىل  احتياجا  االأع�شاء  اأكرث  الكلى  تعترب 

تنظيفها �احلد من تراكم االأمالح فيها مما يوؤدي اإىل تكون 

على  �احلر�س  االأمر  بهذا  االهتمام  يجب  لذلك  احل�شوات 

كذلك  �ين�شح  الليل  خالل  املاء  من  جيدة  كمية  ا�شتهالك 

باحلد من ا�شتهالك اللحوم ب�شكل كبري �املخلالت �التي قد 

توؤدي اإىل اإرهاق الكلية �زيادة تراكم االأمالح .

-بدانة اأو �شمنة الطفولة واملراهقة..

ا يف احلد من تراكم  ا جدًّ يالحظ اأن ل�شرب املاء د�ًرا مهمًّ

الدهون �خا�شة عند االأطفال �املراهقني لذلك ين�شح توفري 

املاء لهم �عدم اإهمال تنا�لهم للماء �تذكريهم بذلك حيث 

تزيد  التي  امل�شر�بات  بع�س  على  يعتمد�ن  قد  االأطفال  اأن 

على  �ت�شجيعهم  اإعطائهم  على  احلر�س  يجب  لذلك  الوزن 

تنا�ل املاء ب�شكل جيد.

ماهو اجلفاف؟؟

الفقد  بعد  الكايف(  )االإر�اء  الكافيه  االإماهة  عدم  هو 

اليومي للماء، �لفرتة طويلة �يعرف باجلفاف املزمن، �يكون 

)التعرق  العنيفه  الريا�شه  ت�شببه  الذي  مثل  حاًدا  اجلفاف 

ال�شديد( يحدد النوعان بفقدان 1% اأ� اأكرث من �زن اجل�شم 

ب�شبب فاقد ال�شوائل.

هذا �اهلل اأعلم ��شلى اهلل ��شلم �بارك على نبينا حممد 

�على اآله ��شحبه اأجمعني.
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