
 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

4411 

 

استجابة عجد من الستغيرات الفديهلهجية ومدتهى الجههن الثالثية  في الجم لجى سباحي السدافات القريرة 

 من الشاشئين

 عبجهللا شيت   الجيغ خزخ دمحم                                             مشى سالع دالل عالء

 أ.م.د شحى حازم كػركيذ حشا

 جايعة انًىصم / كهٍة انحسبٍة نهبُات/  قسى انحسبٍة انبدٍَة وعهىو انسٌاضة 

 7/4/4244جازٌخ قبىل انبحث                                               8/44/4242جازٌخ  اسحالو انبحث: 

 ملخص البحث              

 : ىجفت الجراسة الى

  التعخف عمى بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى الجىػن الثالثية في الجم لجى سباحي السدافات القريخة
 .مغ الشاشئيغ

 بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى الجىػن الثالثية  التعخف عمى الفخوق بيغ االختبارات القبمية والبعجية في
 . ئيغفي الجم لجى سباحي السدافات القريخة مغ الشاش

 وافترضت الباحثات :

 بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى الجىػن الثالثية في الجم لجى سباحي  وجػد فخوق ذات داللة معشػية في
 . السدافات القريخة مغ الشاشئيغ

 بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى  وجػد فخوق ذات داللة معشػية بيغ االختبارات القبمية والبعجية في
 .الثالثية في الجم لجى سباحي السدافات القريخة مغ الشاشئيغالجىػن 

وتالفت عيشة البحث مغ سباحيغ مغ الشاشئيغ بعج أن حجدت الباحثتان مجتسع البحث بصخيقة عسجية بالعبي 
 ( العب وىع نفديع عيشة البحث 8مشتخب محافطة نيشػى لمدباحة لمشاشئيغ والبالغ عجدىع )

رائية االتية ) الػسط الحدابي، االنحخاف السعياري، الشدبة السئػية، اختبار ت وتع استخجام الػسائل اإلح
( لغخض 1...( اإلصجار )SPSSلمعيشات السختبصة، معامل االختالف( وباستخجام الحدمة اإلحرائية )

 معالجة البيانات إحرائيا. 

 واستشتجت الباحثات:

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ درجة حخارة الجدع 

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ عجد مخات التشفذ
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 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ عجد ضخبات القمب

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ الزغط االنكباضي

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ الزغط االنبداشي

 لع يحجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ الجىػن الثالثية

 
Response of a number of physiological variables and the level of 

some triglycerides in the blood in junior swimmers 

Dalal Aladdin Khuder                                   Mona Salem Abdullah 
Asst Prof. Dr. Shatha Hazem Korkis 

College of Education for Girls/ Department of Physical Education and Sports 
Sciences  

Abstract: 

The study aimed to: 

Identifying some physiological variables and the level of triglycerides in the blood of short 
distance swimmers 

Identifying the differences between pre and post tests in some physiological variables and the 
level of triglycerides in the blood of young short distance swimmers 
The researchers assumed: 

The presence of significant differences in some physiological variables and the level of 
triglycerides in the blood of young short distance swimmers 

The presence of significant differences between the pre and post tests in some physiological 
variables and the level of triglycerides in the blood of young short distance swimmers 

The research sample consisted of junior swimmers after the two researchers deliberately 
identified the research community with the players of the Nineveh governorate swimming team 
for junior players, who are (8) players, and they are the same research sample 

The following statistical methods were used (arithmetic mean, standard deviation, percentage, t-
test for correlated samples, coefficient of variation) and using the statistical package (SPSS) 
version (11.0) for the purpose of treating the data statistically 
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The researchers concluded: 

The effort brought about a significant change in the body temperature variable 
The effort caused a significant change in the frequency of breathing 
The effort brought about a significant change in the heart rate variable 
The effort brought about a significant change in the systolic pressure variable 
The voltage brought about a significant change in the diastolic pressure variable 
Effort did not significantly change the triglyceride variable 

 
 
 التعريف بالبحث -4

 السقجمة واهسية البحث 

السختمفة مغ األمػر التي شغمت بال العجيج تعج دراسة االستجابات الفديػلػجية ألجيدة وأعزاء الجدع 
مغ الباحثيغ عمى مجى الدشػات الصػيمة الساضية، وذلظ لمجور الحي تمعبو ىحه األجيدة لمػصػل بالخياضي 
إلى درجة عالية مغ األداء البجني وذلظ مغ خالل تكامل عسل أجيدة الجدع وأعزائو السختمفة، ونطخًا لتأثخ 

 قج اجخيت دراسات عجيجة لمػقػف عمى ىحا التأثيخ وضيفيًا ونفديًا.االندان بالجيج البجني ف

ولسا كان االنجاز البذخي يتأثخ بعػامل ومتغيخات كثيخة غيخ القابمية البجنية كان مغ الزخوري اخزاع ىحه 
ت او الستغيخات لمجراسة والبحث لمكذف عغ تأثيخاتيا االيجابية والدمبية ومحاولة االستفادة مغ ىحه الستغيخا

عدليا عغ التصبيق لتالفي تأثيخاتيا الدمبية وايجاد الحمػل لسعالجتيا ضسغ القػانيغ السدتخجمة في الفعاليات 
 الخياضية .

وقج بمغ االىتسام العمسي في دراسة الكفاءة البجنية والفديػلػجية ذروتو في الدشػات األخيخة إذ تع 
مختمفة كالصب والشفذ واالجتساع والكسبيػتخ في عسل األجيدة التصخق  إلى كل صغيخة وكبيخة مغ قبل عمػم 

الػضيفية كػنيا الجالئل التي يتع استخجاميا لسعخفة مدتػيات المياقة والسيارة لجى الخياضي ." فالدباحة تعتبخ 
مغ األلعاب الذعبية األولى في العالع كػنيا لعبة بديصة وسيمة لكشيا تتسيد بخاصية فخيجة ىي إمكانية 

سارستيا مغ قبل اإلندان مشح الصفػلة وحتى سغ الذيخػخة، وكحلظ شبيعة الػسط الحي تسارس فيو والحي م
)العصار،  تتجخل فيو عشاصخ الصبيعة كسعػق أساسي لسسارسة ىحه الفعالية كالجاذبية وكثافة الساء والسقاومة "

.991 ،6 ) 

الػضيفية والتذخيحية والتي تثبت نتيجة تكخار عسل فالتكيفات الػضيفية لمدباح ىي الخالصة لجسيع الستغيخات 
( "أن التكيفات التي تحجث في بجاية الجيج كديادة معجل ضخبات القمب  WILMOREمعيغ حيث يؤكج)
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ومعجل التشفذ ما ىي أال كخد فعل تدسى بالتكيف اآلني  وأما التجريب ولفتخات شػيمة مشتطسة تتخك عمى 
القمب وزيادة قػة عزالتو وسسظ األلياف بالتكيف السدمغ" الجدع تغيخات وضيفية مثل تػسع 

(Wilmore,1999, 27 .) 

وتعج الجىػن الثالثية والتي ىي نػع مغ الجىػن السحسػلة في تيار الجم احج والتي تخدن تحت الجمج عمى شكل 
لحاجة ميسة ججا خاليا دىشية او شحسية في جسيع انحاء الجدع واالحتفاظ بيا كصاقة دىشية الستخجاميا عشج ا

 اذا كانت ضسغ ندبيا الصبيعية في الجم.

وتؤثخ التساريغ الخياضية عمى مدتػى الجىػن الثالثية حيث يدول اغمبو مغ البالزما واالندجة القخيبة مغ 
(. Gerard & Nicholas, 1984, 110العزمة كسا ان بقايا تشطيفيا مغ الجورة الجمػية عغ شخيق الكبج )

مسا سبق تبخز اىسية البحث في معخفة مقجار التغيخات التي تحرل عمى الستغيخات الفديػلػجية وندبة و 
                                                             .الجىػن الثالثية في الجم لمدباحيغ الشاشئيغ

 مذكلة البحث 

لستغيخات الفديػلػجية ىػ الػصػل بالدباح الشاشيء إلى السدتػيات العميا يعج اليجف األساسي لكياس ا
فالستغيخات الفديػلػجية تعصيشا الجػاب الجقيق ألي خمل في مدتػى إنجاز الدباحيغ وضيػر حاالت التعب 

وضػح  السبكخ ونطخا لقمة الجراسات التي تشاولت الكياسات الستعمقة بجىػن الجم ومشيا الجىػن الثالثية وعجم
كافي لسجى مداىستو وتأثيخه في األداء البجني وأيزا مجى تأثيخ السجيػد البجني عمى معجالت تمظ الجىػن، 
ارتأت الباحثات دراسة ىحه الستغيخات خاصة لجى عيشة الشاشئيغ ومعخفة فيسا كان ىشاك تغيخ في في ىحه 

 الستغيخات. 

  -ىجفا البحث :

ػجية ومدتػى الجىػن الثالثية في الجم لجى سباحي السدافات القريخة التعخف عمى بعس الستغيخات الفديػل
 .مغ الشاشئيغ

بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى الجىػن الثالثية  التعخف عمى الفخوق بيغ االختبارات القبمية والبعجية في
 . في الجم لجى سباحي السدافات القريخة مغ الشاشئيغ

 -فخضا البحث :

بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى الجىػن الثالثية في الجم لجى  اللة احرائية فيوجػد فخوق ذات د
 . سباحي السدافات القريخة مغ الشاشئيغ
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بعس الستغيخات الفديػلػجية ومدتػى  وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ االختبارات القبمية والبعجية في
  .ريخة مغ الشاشئيغالجىػن الثالثية في الجم لجى سباحي السدافات الق

 
 مجـاالت البحـث  

 السجال البذخي: ناشئي مشتخب محافطة نيشػى لمدباحة

  81.8/  ../  6.-1.السجال الدماني: 

 السجال السكاني: حػض الدباحة التابع لسجيشة األبخاج السائية في حي السرارف / مجيشة السػصل 

                               

 مشهج البحث  -4

 استخجمت الباحثات السشيج الػصفي لسالئستو وشبيعة البحث .

 مجتسع البحث وعيشته 

بعج أن حجدت الباحثات مجتسع البحث بصخيقة عسجية بالعبي مشتخب محافطة نيشػى لمدباحة لمشاشئيغ والبالغ 
 ( العب وىع نفديع عيشة البحث 8عجدىع )

 تجانس عيشة البحث 

 االربعة ) الصػل / العسخ / الػزن / العسخ التجريبي ( وكسا في الججول التالي  تع اجخاء التجانذ في الستغيخات

 (1الججول )

 يبين قيم االوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية ومعامل االختالف للستغيرات التي تم إجراء التجانس فيها

الػسيمة االحرائية             
 الستغيخات

الػسط 
 الحدابي

 معامل االختالف السعياري االنحخاف 

 1.444 1.61 1. العسخ / سشة

 4.116 1.66 11. الصػل / سشتيستخ

 1.611 4.81 11.81 الػزن/ كيمػغخام 

 161... 1.16 1.16 العسخ التجريبي / سشة
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( بهغث قٍى يعايم االخحالف نًحغٍسات )انعًس وانطىل وانىشٌ وانعًس انحدزٌبً( 4فً انجدول )

( عهى انحىانً وهرا ٌدل عهى اٌ انعٍُة يحجاَسة حٍث 443711و  73127و  43221و  13444)

)انحكسٌحً %( ونهرا جعحبس انعٍُة يحجاَسة 42اذا كاَث قًٍة يعايم االخحالف اقم يٍ )

   3(4999،4143وانعبٍدي،
                                                                         

 السعلهمات وسائل جسع 

 تع استخجام االختبارات والكياسات واألجيدة التقشية والسرادر العمسية بػصفيا وسائاًل لجسع السعمػمات.  

 
 االجهزة واالدوات السدتخجمة بالبحث

 ( .Silver Crest( غخام ياباني الرشع نػع ).ميدان حداس لكياس الػزن ألقخب)

 ( ..شخيط قياس عجد )

 (.1الشبس عجد )ساعة تػقيت لكياس 

 (..( عجد )Sphygmomanometerجياز قياس ضغط الجم زئبقي )

 (.8( يابانية السشذأ عجد )Stethoscopeسساعة شبية )

 (.8.محخار رقسي الكتخوني لكياس درجة الحخارة عجد )

 مادة معقسة بجون رائحة لتعكيع السحاريخ.

 (.8كيا زمغ االداء عجد )( مغ الثانية ل11.\.ساعة تػقيت رقسية تكيذ إلى اقخب )

 ( لتحميل الجىػن sd libido careجياز )

 الكياسات واالختبارات 

 الكياسات الجدسية 

 قياس الطهل

استخجمت الباحثات حائط قامت بتجريجو حيث يقف الذخز حافي القجميغ وضيخه مالصقًا لمحائط        
الشطخ متجو لألمام وتع قياس الصػل مغ االرض عمى ان تسذ مؤخخة القجميغ والػركيغ ولػحي الكتف الحائط و 
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الى اعمى نقصة في الخأس مغ خالل وضع مدصخة بذكل افقي فػق الخاس تتقاشع مع الحائط الستجرج بذكل 
 قائع مذيخة الى شػل الالعب بالدشتيستخ وتع اعتساد الكياس ألقخب نرف سشتستخ . 

 قياس الهزن 

عاريًا مغ كل مالبدو عمى السيدان باستثشاء سخوال  تع قياس الػزن بسيدان حداس بػقػف الذخز
 غع( . 11قريخ وتع الكياس ألقخب )

 
 
 
 
 

 قياس الستغيرات الهظيفية

 قياس درجة حرارة مركز الجدم 

( بػاسصة محخار شبي حيث يػضع Core Temperatureتع قياس درجة حخارة مخكد الجدع )
السحخار بعج دقيقة واحجة يدحب السحخار وتقخأ الجرجة مع السحخار تحت المدان وعشج سساع إشارة صػتية مغ 

 .(Guyton,2006,885( كسعامل ترحيح )1.6مخاعاة إضافة )

 (RRقياس عجد مرات التشفس)

تع قياس عجد مخات التشفذ بصخيقة الشطخ والتحدذ حيث تع وضع اليج عمى مشصقة الرجر والشطخ 
 ب عجد مخات التشفذ خالل الجقيقة الػاحجة .لحخكة القفز الرجري واستخجام ساعة تػقيت لحدا

 قياس ضغط الجم

( وجياز قياس الزغط الدئبقي Stethoscopeيتع الكياس باستخجام الدساعة الصبية )
(Sphygmomanometer حيث يمف الخباط عمى عزج السختبخ ثع تجرج الدساعة السزخسة لمرػت في )

دئبقي. يبجأ القائع بالكياس بالشفخ اليجوي مسا سيديج مغ ضغط الخباط الذخيصي متجية إلى مكياس الشانػميتخ ال
اليػاء داخل الخباط الذخيصي عغ الزغط داخل الذخيان وبالتالي يشقصع جخيان الجم في الذخيان. بعجىا يبجأ 

بتخفيس ضغط الخباط الذخيصي رويجًا رويجًا فييبط ضغط الخباط الذخيصي باتجاه الزغط داخل الذخيان وبعج 
ي كال الزغصيغ يتع سساع صػت مػجة أو دفقة الجم األولى ومع استسخار انخفاض ضغط الخباط تداو 

الذخيصي وعػدة ضغط الذخيان إلى وضعو الصبيعي سيختفي صػت التجفق الشبزي لمجم في الذخيان، تدجل 
القخاءة لمرػت األول ضغط الجم االنكباضي وتدجل قخاءة اختفاء الرػت ضغط الجم االنبداشي 

(Sherwood L, 2004, 349-350.) 
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 (HRقياس عجد ضربات القلب )

( ثانية وبعجىا 1.تع استخجام الدساعة الصبية مغ عمى الرجر )مشصقة القمب( وساعة تػقيت لسجة )
 ( لمحرػل عمى معجل ضخبات القمب بالجقيقة 1ضخب الخقع في )

 
 قياس الجههن الثالثية 

( ساعة ولسختيغ 8.عيشة مغ الجم مغ افخاد العيشة بعج صيام )تع قياس الجىػن الثالثية بعج سحب 
االولى قبل الجيج والثانية بعج الجيج، بجياز خاص في مختبخ الجكتػر رضػان الجساس وذلظ باستخجام جياز 

( لتحميل الجىػن حيث يتع تذغيل الجياز ثع وضع عيشة البالزما sd libido careحجيث لمتحميل وىػ جياز )
بعج فرمو عغ خاليا الجم بجياز خاص يجعى )سشتخفيػج( ، يتع وضع البالزما فػق الكت الخاص )الديخم( 

لكياس الجىػن الثالثية داخل الجياز وتطيخ الشتيجة عمى شاشة صغيخة بذكل رقع يسثل ندبة الجىػن الثالثية 
 في الجم

 
 التجربة االستطالعية

( عرخًا 4.11( وفي تسام الداعة )81.8/../1.أجخيت تجخبة استصالعية يػم الخسيذ  بتاريخ )
واستغخقت ساعة ونرف عمى عيشة البحث، حيث ىجفت ىحه التجخبة إلى تألف عيشة البحث مع األجيدة 
واألدوات السدتخجمة وكحلظ تع اجخاء الكياس لجسيع متغيخات البحث عجا عسمية سحب الجم التعخف عمى 

وتحجيج السعػقات التي قج تػاجو الباحثتان عشج تشفيح  السداعجيغ شبيعة إجخاءات التجخبة مغ قبل عيشة البحث و 
 التجخبة الخئيدية 

 التجربة الرئيدية

( في حػض الدباحة التابع لسجيشة 81.8/../6.تع اجخاء التجخبة الخئيدة  يػم الجسعة السرادف )
( عرخًا وانتيت في الداعة 4:11االبخاج السائية واستغخقت التجخبة ساعة تقخيبًا حيث بجأت في تسام الداعة )

 ( وكسا يمي :1:11)

 ( دقيقة خارج حػض الدباحة وداخمو .1.قام الالعب بإجخاء االحساء لسجة )

 متخ ( حخة بأقرى سخعة مسكشو .11قام الالعب بالدباحة لسدافة ) 
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تحت لدان وعشج االنتياء مغ الدباحة يخخج الدباح مغ الحػض ويجمذ عمى كخسي ويػضع السحخار الصبي 
الالعب ويػصى ان يسدظ بو جيجًا ويخبط جياز قياس ضغط الجم عمى ذراع الالعب االيدخ ويقػم السسخض 

السختز بدحب عيشة الجم مغ الحراع االيسغ ويؤكج عمى تجفيف السشصقة جيجًا وتعكيسيا قبل الدحب كحلظ يتع 
 ياسات بعج الجيج مباشخًة .قياس عجد ضخبات القمب وعجد مخات التشفذ ويؤكج ان تتع جسيع الك

 
 الهسائل االحرائية 

 استخجمت الباحثات الػسائل االحرائية التالية :

 الػسط الحدابي .

 االنحخاف السعياري .

 الشدبة السؤية

(t-Test. لمعيشات السختبصة ) 

 معامل االختالف .

 إحرائيا.  ( لغخض معالجة البيانات1...( اإلصجار )SPSSتع استخجام الحدمة اإلحرائية )

 عرض الشتائج  -4

 (2الججول )

( ومقجار االحتسالية وندبة الخطأ والسعشهية tيبين االوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيسة )
 لستغيرات البحث

 السعالم االحرائية

 
 

 الستغيرات

 
 االختبار القبلي

 
 االختبار البعجي

 
 
 tقيسة 

 
 

مقجار 
 االحتسالية

 
 

ندبة 
 الخطأ

 
 

الهسط  السعشهية
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 
 عجد ضربات القلب

 
78 

 
1.41 

 
175 

 
7.38 

 
-

 
0.00 

 
0.05 

 
 معشهي 
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 33.13 

 
 الزغط االنكباضي

 
120.8

7 

 
1.95 

 
153.7

5 

 
11.25 

 
-8.71 

 
0.00 

 
0.05 

 
 معشهي 

 
 الزغط االنبداطي

 
72.75 

 
1.98 

 
67.5 

 
2.67 

 
5.18 

 
0.01 

 
0.05 

 
 معشهي 

 
 عجد مرات التشفس

 
14.5 

 
1.19 

 
14.5 

 
1.19 

 
-

28.33 

 
0.00 

 
0.05 

 
 معشهي 

 
 درجة الحرارة

 
36.12 

 
0.64 

 
37.37 

 
0.51 

 
-3.98 

 
0.05 

 
0.05 

 
 معشهي 

204.4 الجههن الثالثية
4 

7.73 204.3
3 

غير  0.05 0.71 0.263 8.03
 معشهي 

( tوجػد فخوق ذات داللة معشػية بيغ جسيع متغيخات البحث حيث بمغت قيسة )( يتزح 8مغ الججول )
لمستغيخات )عجد ضخبات الفمب، الزغط االنكباضي، الزغط االنبداشي، عجد مخات التشفذ، درجة الحخارة، 

( عشج مقجار احتسالية 1.11، 4.98-، 88.44-، 8..1، .8.1-، 4..44-الجىػن الثالثية( عمى التػالي )
 ( .1011( عمى التػالي وبشدبة خصأ ) .1.1، 1.11، 1.11، .1.1، 1.11، 1.11) 

 
 

 مشاقذة الشتائج 

تعدو الباحثات زيادة عجد ضخبات القمب بعج الجيج حيث "تػجج عالقة شخدية بيغ سخعة نبس القمب 
 ,Fox) وبيغ شجة الحسل البجني حيث تكػن سخعة نبس القمب مشخفزة إذا ما كان الحسل ذو شجة مشخفزة"

( والتي تػصمت إلى "أن سخعة نبس القمب 8118(. وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة )الرفار، 176 ,1984
تدداد بدبب زيادة شجة الجيج السبحول ومجة دوام ىحا الجيج، أي أن شجة ومجة دوام ىحا الجيج تتشاسب شخديًا 

 (.19-18، 8118مع سخعة نبس القمب" )الرفار، 
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( "إن تغيخات درجة حخارة الجدع تؤثخ عمى سخعة نبس 8114)عبجالفتاح،  ومغ جية أخخى يذيخ 
القمب، ففي حالة زيادة درجة الحخارة عغ السدتػى الصبيعي تديج سخعة نبس القمب، في حيغ أنَّ تقميل درجة 

 (. 118، 8114حخارة الجدع تؤدي إلى نقز سخعة نبس القمب" )عبجالفتاح، 

"تحجث تمظ الديادة في سخعة نبس القمب نتيجة مجسػعة متجاخمة مغ  ( بأنيا8114كسا ويزيف )سيج، 
 العػامل والتي تطيخ تحت تأثيخ الجيج البجني، ومغ أىسيا ما يأتي:

 تأثيخ اختالل غازات التشفذ وأىسيا األوكدجيغ وثاني أكديج الكخبػن.

 تأثيخ ارتفاع درجة حخارة الجم.

 زيادة كسية الجم الخاجعة إلى القمب.

 ة معجل التشفذ.زياد

 (69.، 8114تغيخات ضغط الجم                                                   )سيج، 

تعدو الباحثات ارتفاع الزغط االنكباضي بعج الجيج "إلى سيصخة مدتكبالت الزغط 
(Baroreceptorsالػاقعة في الذخيان الدباتي والذخيان األبيخي والتي تخاقب حالة التغيخ ف ) ي حاجة الجدع

إلى الجم مغ خالل شجة الجيج والحي عمى أساسو تقػم بإرسال أوامخ إلى الجماغ والى مخكد الديصخة القمبية 
( بان الجدع بحاجة إلى كسية معيشة مغ الجم إلى العزالت Cardiovascular Control Centerالػعائية )

 (....، 8116جباغ، العاممة بالقجر الحي يحتاجو الجدع مغ الجم" )الحجار وال

( بان ضغط الجم "يتغيخ عادة بشاء عمى التغيخات التي تحجث في كسية 8111كسا ويحكخ )عبجالفتاح،  
 (.68، 8111الجم الحي يجفعو القمب وحجع األوعية الجمػية وحجع الجم" )عبجالفتاح، 

الجدع مغ األوكدجيغ والتغيخات التي تحرل لزغط الجم االنكباضي كحالة رياضية ىي لتمبية احتياج  
أثشاء الجيج، مسا يجعمو يختبط أكثخ بالشاتج القمبي السكػن مغ سخعة نبس القمب وحجع الزخبة مغ الجم. 

( انو "تخجع زيادة ضغط الجم أثشاء الشذاط الخياضي في اغمب األحيان إلى 8111ويحكخ )عالوي وعبجالفتاح، 
لقمب وليذ عمى حداب زيادة حجع الزخبة".    )عالوي زيادة الشاتج القمبي عمى حداب زيادة سخعة نبس ا

 (861، 8111وعبجالفتاح، 
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حجوث انخفاض في الزغط االنبداشي وذلظ لخخوج كسيات  وفيسا يخز الزغط االنبداشي فيعدى  
 . (8118كبيخة مغ الجم مغ القمب إلى العزالت العاممة وقمة الجم الػريجي العائج إلى القمب". )الحجار، 

( "انو بعج تػقف األداء يتػقف التقمز العزمي بحيث تقل كسية الجم الحالبة إلى 8111خ )الجىػكي، ويحك
القمب مسا يؤدي إلى قمة الشاتج القمب ومغ ثع يتغيخ ضغط الجم، وإن سبب انخفاض الزغط االنبداشي أثشاء 

 (14، 8111جىػكي، الجيج البجني يخجع إلى التػسع الػعائي الحي يحجث في العزالت العاممة" )ال

( بان "سبب انخفاض الزغط 984.( و)عبج الجػاد، Larry, 1981ويتفق مع ما ذكخ كل مغ )
االنبداشي بعج السجيػد الخياضي ىػ ازدياد انخفاض مقاومة الذخاييغ نتيجة التػسع الػعائي الحي يحجث في 

اكبخ مغ الجم وذلظ مغ الذخاييغ إلى  الذخاييغ العاممة، إذ تؤدي قمة السقاومة الػعائية إلى انتقال كسيات
 ,Larry, 1981األوعية الذعخية الجمػية في العزالت مع انخفاض بديط في الزغط االنبداشي".  )

 (66.، 984.()عبجالجػاد، 106

( "إن ارتفاع شجة الجيج البجني يؤدي إلى رفع .811اما بالشدبة لجرجة حخارة الجدع يحكخ )الحدػ،  
لجدع عشج حجود زمشية معيشة بفعل الحاجة االيزية لتمبية متصمبات الجيج وما تػلجه مغ درجة حخارة مخكد ا

( "إن تدميط اليػاء البارد عمى سصح الجمج او 8111(. كحلظ يحكخ )الكيالني، 11، .811حخارة" )الحدػ، 
الجدع حخارتو، وان  مالمدة الجمج لسحيصيغ اثشاء الدباحة وىسا اليػاء والساء اثشاء حخكة الحراعيغ سػف يفقج

         الجدع أثشاء الدباحة يفقج الحخارة تساما مثل فقجان الحخارة عشج الػقػف في الثمج".                                               
( حيث "تقل كفاءة عسل القمب في 8111(. ويتفق مع الحجار )عالوي وعبجالفتاح، 481، 8111)الكيالني، 

العزالت نتيجة سخيانو في األوعية الجمػية بالجمج وبالتالي يقل حجع الجم الػارد إلى العزالت  ضخ الجم إلى
 مسا يؤدي إلى سخعة التعب باإلضافة إلى ما يدببو مغ ارتفاع في درجة حخارة الجدع".                                                

 (119، 8111)عالوي وعبجالفتاح، 

( نقال عغ )مجيج وتخكي، 8111تغيخ عجد مخات التشفذ فيعدى التغيخ وعمى راي )الجىػكي، وبالشدبة لس
( انو "يؤثخ عمى السخكد التشفدي محخض كيسيائي سببو كسية ثاني أكديج الكخبػن السػجػد بالجم، ففي 8118

خ عسمية التشفذ الحالة الصبيعية عشجما يحتػي الجم عمى كسية مغ غاز ثاني أكديج الكخبػن الصبيعية تدي
برػرة شبيعية ومشتطسة، أما إذا ازدادت كسية غاز ثاني أكديج الكخبػن في الجم فان ذلظ يؤثخ عمى السخكد 

التشفدي بسحخض كيسيائي فيدخع التشفذ حتى يتع شخد كسية ثاني أكديج الكخبػن الدائجة ويعػد تفاعل الجم إلى 
(. وفزال عغ ذلظ فان "زيادة 84.، 8118وتخكي،()مجيج 69-68، 8111حالتو الصبيعية" )الجىػكي، 

( في الجم PO2( وانخفاض الزغط الجدئي لألوكدجيغ )PCO2الزغط الجدئي لغاز ثاني أكديج الكخبػن )
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الذخياني يؤدي إلى تحفيد السدتكبالت الكيسيائية السحيصية، التي تقع في األجدام الدباتية واالبيخية وىحه 
ية مغ ىحه السدتكبالت إلى السخكد التشفدي في الشخاع السدتصيل عغ شخيق فخع بجورىا تشقل الشبزات العرب

 & Subrahmanyamالعرب المداني ألبمعػمي والعرب السبيع مدببا زيادة في معجل سخعة التشفذ" )
Madhavan, 1987, 109.) 

الية التي أدت بيا العيشة وبالشدبة لمجىػن الثالثية فتعدو الباحثات عجم معشػية الستغيخ يعػد الى الذجة الع
                                                                     م( حيث تعتبخ شجة عالية التعتسج في استيالكيا لمصاقة اثشاء العسل البجني عمى الجىػن.11اختبار ال )

 االستشتاجات:

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ درجة حخارة الجدع 

 الجيج تغيخ معشػي في متغيخ عجد مخات التشفذاحجث 

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ عجد ضخبات القمب

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ الزغط االنكباضي

 احجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ الزغط االنبداشي

 لع يحجث الجيج تغيخ معشػي في متغيخ الجىػن الثالثية

 التػصيات:

 البحث الحالي مع سباحي السدافات الصػيمةمقارنة نتائج 

 قياس السديج مغ الستغيخات الفديػلػجية مثل سكخ الجم والالكتات الىسيتيا

 اجخاء االختبار قيج الجراسة في درجات حخارية مختمفة 
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 (1الملحق )

 فريق العمل المساعد

 التخرز الجامعة والكمية االسع ت

 م.د دمحم حازم        .

 
جامعة السػصل / كمية التخبية 

 البجنية وعمػم الخياضة

فدمجة التجريب 
 الخياضي

جامعة السػصل / كمية التخبية  م.د بخاء شارق حسجون    8
 البجنية وعمػم الخياضة

 التجريب الخياضي

جامعة السػصل / كمية التخبية  م.م امجج حاتع احسج      4
 البجنية وعمػم الخياضة

 التجريب الخياضي

جامعة السػصل / كمية التخبية  م.م خالج حديغ الحجية 1
 البجنية وعمػم الخياضة

فدمجة التجريب 
 الخياضي

 دبمػم تسخيس مختبخ الجكتػر رضػان الجساس                             الديج مرعب سالع         1

بكالػريػس تحميالت  مختبخ الجكتػر رضػان الجساس                             الديج عسخ قاسع               6
 مخضية

 

 


