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 II األخرى مجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

 2018العدد الثالث  األخرى التربية الرياضية والعلوم  مجلة

والعلااوم  الرياضااية التربيااة مجلااة النشاار باام   الخاصااة التعليمااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في 

الذي تتوافر فيه األصالة والجدية  األخرى،والعلوم  البدنيةمجال علوم الرياضة والتربية 

 واملنهجية العلمية .

وتقوم املجلة بنشر املواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية أو اإلنجليزية وتقبل 

 :التالية  املواد في الفئات

 .البحوث األصيلة -

 .املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 .القصيرةاملراسالت العلمية  -

 .تقارير املؤتمرات والندوات -

 : التم يمية الالئحة

 . للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 ةرياضييال التربية )مجلة علمية تسمي مجلة املرقب جامعة البدنية التربية كلية تصدر 2-

 ). األخرى  والعلوم –

 . عام كل من شهرأ 6 كل دورية بصفة املجلة تصدر 3-

 : املجلة أهداف

 .العلمي البحث حركة تشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 . الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وتعزيز نشر 3-
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 2018العدد الثالث  األخرى التربية الرياضية والعلوم  مجلة

 :النشر سياسة

 البدنييية والتربيية الرياضييية املجياالت يفيي العلميية واملقيياالت األبحياث بنشيير املجلية تخيت 1- 

 . بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ءاضيييعأ افيهييي  تر يشييي أو ايجريهييي  التيييي املقييياالت أو باألبحييياث فيييي املجلييية باالشيييترا  يسيييم  2-

 يالعلميي ثالبحيي اتوهيئيي كييزومرا ةالعلمييي واملعاهييد ةعييالجام فييي البيياحنين أو سريالتييد ةهيئيي

 . وخارجها ليبيا في

 يئالنهيا كلهاش يف وإعدادها اتحكيمه بعد ادوره بقيةاألس وفق ةاملجل يف األبحاث تنشر 3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتميييي وإذا رتنشيييي مليييي أو نشييييرت ءواسيييي حابهاألصيييي ردال تيييي رللنشيييي ةميييياملقد األبحيييياث جميييييع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو ب ترتي يخضع 5-

 : النشر ومعايير شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 فقي  واحيد وجيهى ليعو  ةعيمطبو  نسي ثالثية   CD +ىعلي نسيةة + أصيل الباحيث يقيدم 2-

 . ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق ىوعل

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 تمييي صيفحة 20 نعي الزيييادة حالية يوفي صييفحة 20 نعي الصيفحات ددعيي يزييد أال بيجي4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ عدف

 الحصيول  يف ثالباح ةرغب ةحال يوف امجان ةاملجل نم ةةنسحنين البا أو حثاالب  يمن5- 

 . الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 : التحكي  إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصيى ميد رلتقريي رالتحريي ةهيئي نمي ةمبدئي بصورة ةاملقدم البحوثمراجعة  تمت2- 

 الهاإرسيييي موعييييد وثالبحيييي ضبعيييي تبعاداسيييي لييييذل  اتبعيييي نويمكيييي ةاملجليييي ةسياسيييي عميييي يهاوتمشيييي

 .ذل ب البحث بصاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميييي ةاللجنييي اءضيييعأ يناملحكمييي األسييياتذة مييين ةثيييالث قبيييل مييين للتقيييييم البحيييث يحيييال 3-

 . ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسييي ثالبحييي عمييي قوترفييي دن واحيييآ يفييي ينمييياملحكى إلييي رللنشييي ةاملقدمييي وثالبحييي التحييي 4-

 . محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 . التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق تعتمد5- 

تطلييييب  أن التحرييييير ةولهيئيييي، همثبحيييي بإجييييا ة البحيييوث بأصييييحا بييييإبالغ املجليييية لجنيييية تقيييوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية تعديالت جراءإ
ً
  للنشر البحث إجا ة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 . املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم 7-

 : عامة قواعد

 . ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 . الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم تسديد  -

 : البحوث كتابة شروط

 . 4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث بتكت 1- 

 :  التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة 2- 

 . سم 3 وانبالج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبييييي ءماأسييييي ذخيييييأوت عيييييادي 14 محجييييي SakkalMajalla العربيييييي ةالكتابييييي  خييييي  -

 .. Boldءوالعلما

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14  الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديد طرةومس انبينالج نم ةمفتوح ون تك اول للجد بةبالنس 3- 
ً
 ةونهاي ةبداي اأم ردامف ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد كلمة

  ينأجمعيييييييييييي قالةليييييييييييي رخييييييييييييي ىعليييييييييييي لموأسيييييييييييي وأصييييييييييييلي املينالعيييييييييييي ربهلل  الحمييييييييييييد
ً
 النبييييييييييييي محمييييييييييييدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لهى آعلو  األمين

 )م2018 يييييييييييويول) النالييييييييييث ددالعيييييييييي دمأقيييييييييي أن ةالكلييييييييييي سمجليييييييييي نعيييييييييي ةنيابيييييييييي ليسييييييييييعدني هإنيييييييييي

 األخيييييييييييييرى  والعليييييييييييييوم الرياضيييييييييييييية التربيييييييييييييية مجلييييييييييييية مييييييييييييين الناليييييييييييييثالعيييييييييييييدد  ول األ  املجليييييييييييييد نمييييييييييييي

 لتسييييييييهم الجديييييييييدة صييييييييورتهاي فيييييييي املرقييييييييب ةجامعيييييييي – ةالبدنييييييييي التربييييييييية كلييييييييية نميييييييي الصييييييييادرة

 والبدنيييييييييييية الرياضيييييييييييية التربيييييييييييية أنشيييييييييييطة مختلييييييييييي  يفييييييييييي يالعلمييييييييييي النشييييييييييير  يفييييييييييي وافييييييييييير بجهيييييييييييد

 ئييييييييييييدةار  تبارهيييييييييييياعبااملرتبطيييييييييييية  األخييييييييييييرى  العليييييييييييوم ضوبعيييييييييييي والترويحييييييييييييية والفنييييييييييييية والصيييييييييييحية

 وملييييييييييييييييعو  ةالبدنييييييييييييييييي ةالتربييييييييييييييييي كلييييييييييييييييياتى   مسييييييييييييييييتو ى عليييييييييييييييي ةاملتخصصيييييييييييييييي ةالعلمييييييييييييييييي التاملجييييييييييييييي

 اماتسييييييييييي ةيييييييييييياعر م دالصيييييييييييدذا هييييييييييي فيييييييييييي ةالجامعييييييييييي الةبرسييييييييييي اإيمانييييييييييي ةالليبيييييييييييي ةوليييييييييييدب ةالرياضييييييييييي

 اتالجامعييييييييييييييييي افأهيييييييييييييييييد لظييييييييييييييييي يفييييييييييييييييي قوالتطبيييييييييييييييييي ويروالتطييييييييييييييييي ببالتجريييييييييييييييييي ةاملجلييييييييييييييييي ى و محتييييييييييييييييي

 ةبابتكارييييييييييييي رالتغيييييييييييييي ريعسيييييييييييي المعيييييييييييي يفيييييييييييي ةملحيييييييييييي رورةضيييييييييييي  بأصيييييييييييي يلييييييييييييذا األميييييييييييير اإلقليمييييييييييييية

 كيييييييييييييل يفيييييييييييي كبييييييييييييييرة بييييييييييييةثو  العلييييييييييييم حقيييييييييييييق حيييييييييييييث ،هلذامليييييييييييي يالعلمييييييييييييي موالتقييييييييييييد االتكنولوجييييييييييييي

 اهيييييييؤ لماع حو طمييييييي بلعييييييي ثحيييييييي مالتقيييييييد ذاهييييييي نمييييييي يبانصييييييي ةالبدنيييييييي ةللتربيييييييي انوكييييييي املجييييييياالت

 ر دو 
ً
 ساسأ ا

ً
 . للتقدم املنطلق امنه ون ليك نةحدي علوم ىعل ادتمعاال  يف يا

ى إليييييييي لتصييييييييى حتيييييييي ةاملجلييييييييذه هيييييييي ويرتطييييييييى لييييييييع ةبالجامعيييييييي ةالبدنييييييييي ةالتربييييييييي ةكلييييييييي تلييييييييآ وقييييييييد

 والعربييييييييية الليبييييييييية الجامعييييييييات بييييييييين بهييييييييا ضللنهييييييييو  لييييييييهذتب يذاليييييييي بالجهييييييييد قالالئييييييييى تو املسيييييييي

 . والعاملية

 بالنقيييييييد ءواسييييييي ةاملجلييييييي ور ظهييييييي يفييييييي همواأسييييييي نمييييييي علجميييييييي كربالشييييييي دمنتقييييييي أن إال عنايسييييييي وال

 جميعيييييييي يهمإليييييييي هونتوجيييييييي ةالعلمييييييييي جمار تييييييييوال وثوالبحيييييييي االتاملقيييييييي ديمتقيييييييي أوء االبنيييييييي
ً
 بلطليييييييي ا

 يفييييييي لمييييييااملتك يوالفنييييييي يالعلمييييييى املسيييييييتو ى إليييييي املجلييييييية هذبهيييييي لنصيييييييى حتيييييي اون التعييييييي نميييييي املزيييييييد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية عميد                                                                 
 التحرير هيئة ورئيس

 النفر عمار ميلود :د
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 في بالزما الدم  األمالحالطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة لبعض  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 
 2018العدد الثالث 

 
الطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 في بالزما الدم  األمالحلبعض 
 

 

 جامعة املرقب -كلية التربية البدنية  -د. ميلود عمار النفر 

 جامعة طرابلس -كلية التربية  -خليفة حمدي  يد. سام

 :مستخلص البحث

ث ط قددبشى ددتشثسددتم  بشىفدداششإنتدد  نظفددبشأيشمرثسددبشتدد العشث وفدداشتالدد شث ددت  شتتحدد مشكلددالبشث فحدد ش دد

ث دددددل  شش نث ف حثدددددشثسدددددت   .شكددددد شث ددددد  ششتث تودددددر شى دددددتش   دددددبشىفلهددددد  ددددديش    شثألكددددد  ث هركونددددد ظشث لظفدددددبش دددددفو ش

 ديشلل دبششث سدلبشث  رثسد بشثألت دتشتث ث ن دبشبتد   شكمتفدطشث فحد شكدبشيلفدش.ودبشث فحد ث وصفيش  ءكتد شكدطشيف 

بش،شتتد شث ت دد رشى لددبشث فحدد ش   طرمدددبشث وف  ددش2016ش-ش2015ث  رثسدد  ششودد   دبشث ف ن ددبش م كوددبشث رقدد شش لث تع 

غشكددبشكمتفددطشث فحدد شث ب دديشث فدد  ش(شي  دد 12 شج دد شكددبش دد اشث ت دد رش رم ضدد إذشتدد شث ت دد رشى لددبشذثظشكسددتو ش

 .شت تشتث ث ن ب(شي   شكبشث رحلبشثأل 87ه ش ى م

 :ششإ تشته  شث فح 

ث تودددددر شى دددددتشث فرتقددددد ظش ددددديشثسدددددتم  بشث هركونددددد ظشث لظفدددددبش لا  سددددد و شتث فسدددددفورش دددددلنشث  تفددددد رشث دف ددددديش -1

 .فو يش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيتث 

ث  تفددددد رشث دف ددددديشث تودددددر شى دددددتشث فرتقددددد ظش ددددديشثسدددددتم  بشث هركونددددد ظشث لظفدددددبش لا  سددددد و شتث فسدددددفورش دددددلنش -2

 .شلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيتث تف رشبو شث ست

ث توددددددر شى ددددددتشث فرتقدددددد ظش دددددديشثسددددددتم  بشث هركوندددددد ظشث لظفددددددبش لا  سدددددد و شتث فسددددددفورش ددددددلنشث تفدددددد ريشبودددددد ش -3

 .شلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث ست

 : انالباحث إليهااالستنتاجات التي توصل  أهممن 

 ث لت ئج:ششأظهرظ تول ش  لجه شث  هوثئيششف ال شششششش

تجددومشثن فدد نشكولددويش دديشكسددتو شهركددونشث فدد رثاوركونشبودد شالتددعمشث ستلددف ءشكد رنددبشكددطشح  ددبشكدد شقفدداش -1

 ثلجه .ش

 اف ظشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشث تف رشبو شثلجه .ش -2

 .شح ثثشتغلعشكولويشاليه سفور(شمتنشإس طرمشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شى تشأك  ش ث ا  س و شتث ف -3

  :ث لت ئجشأظهرظثلجه شث هوثئيششأك شششششش

 جومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و شبو شثلجه . .1

 .شو شثلجه شكد رنبش ح  بشقفاشثلجه تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونشب .2
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 م(.شش5 ف رثاوركونشبو شالتعمشث ستلف ءشتجومشثرتف عشكولويش يشكستو شهركونشث  .3

م(شكد رندبش ح  دبشكد شقفداشش5 تجومشثرتف عشكولويش يشكستو شهركونشث ا  سيتونلنشبو شالتعمشث ستلدف ءش .4

 .شثلجه 

 .شركلزشث فسفورش  اشثلجه شث هوثئي يسشهل كشالرقشكولويش يشكستو شت .5

 لت ئج:ث أظهرظششتبلنشثلجه شث  هوثئيشتث هوثئي

 .شثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه شتجومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و ش ي -1

 شش.تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه  -2

 

 التعريف بالبحث. –ش1

 :املقدمة وأهمية البحث 1 – 1

ش سوبشث تو كاشكطشالس و وج  شث رم ضبش  اشث سلوثظش
ً
ثستط عشث ف حثونشثلحصدواشى دتششثأل لعمنظرث

 اددونشك ئفدد ش دديشتطدومرشىفل ددبشث تدد رم شث رم ضد  شح دد ششأسددهف ث ولوكد ظشتثلحددد ئ شث فسدد و وج بشث هفدبشث  دد ش

 تغلدددعثظشث  هوثئ دددبشتتلدددفاشثشتثأل سدددجب.شتتحددد ثشهدددغيشث تغلدددعثظشى دددتشكسدددتو شثل   ددد ش دددد رمشث تب ددد شث فددد  ي

شث و ددل بشثأل  دد  ىددبشث تغلددعثظش دديششث ط قددبشث   كددبش ددلمثءشث رم ضدد  شال دد  شإلنتدد  وثئ ددبشهتث تغلددعثظشث  ،شإذشتودد  

ش
ً
،شإذشىددددبشث نلدددد بشث فدددد  يشألمثءث و دددد ظش دددديشثلجسدددد شث يلددددريشيدددديشث وسدددد لبشث  دددد ش وتفدددد شىليهدددد شثلجسدددد شكفوثدددد 

 ش،شتتددددو شث و دددد ظش  لحركدددبشىدددبشيرمددددث  تلفدددبشثألتضددد ع دددديشيرمدهددد ش تحدددركشثلجسددد شكفدددد ش ددد ميشإ دددتشث ثفددد ظش

تحومددددداشث ط قدددددبشث ب ف  ئ دددددبشإ دددددتشي قدددددبشك ا ن ب دددددبشتتحتددددد  شهدددددغيشث وظ فدددددبشإ دددددتشتوددددد تنشجف دددددطشأجهددددد مشثلجسددددد ش

 (9،شش2002 كم  شتكصلحش،ششش.كف ءمشثلحركبشث ف ن بشتث ه رمبشتهغثشث تو تنشهوشث غيش ح مشتأى  ئ 

تد  شمثلجس ،شت  بشك تلفبشتلفاشجف طشأجه مشتم ميشث ت رم شث رم ض  شإ تشح تثشتغلعثظشالس و وج

كسددتو شثألمثءشللفدد شل ندد شهددغيشث تغلدددعثظشإ م   ددبش فدد ش حددد شىفل دددبشث تغلددعشث فسدد و و يشألجهدد مشثلجسددد شألمثءش

جهدد مشثلجسدد شألمثءشأل ددبشث تغلددعشث فسدد و و يشتثسددتم  بش،شتتددت شىفمثءش بفدد ءمشى   ددبتحفدداشثأل ثلحفدداشث فدد  يشت 

كددد  شث  ددد ش شثلجهددد  شث هركدددو يشتثلجهددد  شث وصددد  شتثأل ثلحفددداشث فددد  يشىدددبشيرمددد شأجهددد مشثلجسددد شث  تلفدددبشث  ددد شك هددد

،شإذش وفددددداشثلجهددددد  شث هركدددددو يشإ دددددتشج نددددد شثلجهددددد  شث وصددددد  ش تلظددددد  شكوددددد  ظشث نلددددد بشتسددددد ى ش ددددديشهدددددغيشث وفل دددددب

 (18،شش1984 ىف شث فت  شتى تيش،ششششششششش.ئيشل    شتأ سجبشثلجس شث  تلفبث ب ف  

ش يشث وفل د ظشثلحإ
ً
شكهف 

ً
ل د ظشث رتفطدبش ومدبشث  د شتحد ثش ديشثلجسد شت  صدبشتلد شث وفنش لهركون ظشمترث

ى كدبشت ن سد نش صدفبشش،شتت ارشث هركون ظش يشث نل بشثلح دويش اداشث ا ئلد ظشثلح دبش صدفبث ط قبشإنت   لظ ش

نشث ولوك ظشث توثالرمشىبشث تغلعثظشث   شتحد ثش ديشث هركوند ظش ديشث مد اشأإذشش،(32،شش1988،شش.ش ث سا ر  صب

نشثلجهددددد  شث هركدددددو يشتث وصددددد  ش سددددد هف نش ددددديشتلظددددد  شتتنسددددد  شأشتددددد ثاشرلدددددعشكورتالدددددبشبلدددددااشكفلدددددعشإذشث رم ضددددد  ش  

 (176،شش2000 سو شث   بش،شششبش  لجس شل الب.ثأل لطبشث ف و وج بشتث فس و وج بشتث ف وك ف  ئ 



 
 

 73 التربية الرياضية والعلوم األخرىعلوم مجلة 

 

 في بالزما الدم  األمالحالطاقة على استجابة عمل الهرمونات املنظمة لبعض  إنتاجنظمة أتأثير العمل وفق اختالف 

 
 2018العدد الثالث 

وندددد شهددددغيشث  رثسددددبش تح  دددد ش   ددددبشىفدددداشث هركوندددد ظشث لظفددددبش لا  سدددد و شتث فسددددفورشن
ُ
ت مددددبش لجهدددد  بشتت

،شإذش بتسدد شث فحدد شثألهف ددبشث بفلددعمشكددبش دد اشالهدد ش   ددبشىفدداشث هركوندد ظشتسدد طر ه شى ددتشث  هددوثئيشتث هددوثئي

 د شتحد ثشثألك  شتتواللعه شك شهوشكطلوبش لتدلص ظشث و ل بشتك ش تفو ش يشالتعمشث ستلدف ءش فهد شث تغلدعثظشث 

 . يشأمثءشث فو    ظشث رم ض ب

 

 : مشكلة البحث  1-2

ش هتف  
ً
ش ورالدبشأهف دبشث سدتم  بشث وظ ف دبشث  د شتحد ثش ديشث فو   د ظششنظرث

ً
دد  شح   د 

ُ
ث  رثس ظشث   شت

ث رم ضدددد بشتكدددد  شث م   ددددبشهددددغيشث سددددتم  بشتسددددلف له شتث تفو دددداش هدددد ش دددديشث مدددد اشث رم ضدددد  ش لوصددددواشإ ددددتشثإلنمدددد  ش

 د شتنسدج شث وظد ئ شمثءشكودلنشكد شأ اشتث فه شث ا كاش هدغيشث تغلدعثظ،شإذش ش فبدبشث وصدواشإ دتشكسدتو شثألال

 (Coaching Association of Canada, 1987, 61 شش.لرم ض  شكطشهغثشث ستو شكبشثألمثءث فسلج بش 

نشكلدددالبشث فحدددد شتبفددددبش دددديشث توددددر شى ددددتش   دددبشىفدددداشث هركوندددد ظشث لظفددددبش لا  سدددد و شتث فسددددفورشبودددد شإ

يشسدددروطشت وددد شثلجهددد شث هدددوثئيشثلجهددد شث  هدددوثئيشث دددغيش فتددد  ش   لددد مشث و   دددبشتالتدددعمشمتث شقصدددلعمشتتدلددد شى ددد 

كوت اشكدغ  شث تودر شى دتشىفداشهدغيشث   دبششإ د عيث غيش فت  ش   ل مشث توسطبشتالتعمشمتث شيوملبشتتدل ش

شىبشث تور شى دتشقد  شهدغيشث تغلدعثظش ديشظدرت ش
ً
 هغيشث تغلعثظش يشالتعمشث ستلف ءشبو شهغ بشثلجه  بشال  

 ث رثحبش غرنشث د رنب.

 

 : أهداف البحث 1-3

ث تور شى تشث فرتق ظش يشثستم  بشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شتث فسفورش لنشث  تف رشث دف يشتث فو يشش-1

  لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئي.

ث تور شى تشث فرتق ظش ديشثسدتم  بشث هركوند ظشث لظفدبش لا  سد و شتث فسدفورش دلنشث  تفد رشث دف ديشتث تفد رشش-2

 .شث  هوثئيشتث هوثئيلف ءش لجه  بشبو شث ست

ث توددددددددر شى ددددددددتشث فرتقدددددددد ظش دددددددديشثسددددددددتم  بشث هركوندددددددد ظشث لظفددددددددبش لا  سدددددددد و شتث فسددددددددفورش ددددددددلنشث تفدددددددد ريشبودددددددد شش-3

 .شث هوثئيث ستلف ءش لجه  بشث  هوثئيشت 

 : فروض البحث  1-4

تجددومشالرتقدد ظشذثظشم  ددبشكولومددبش دديشثسددتم  بشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد و شتث فسددفورش ددلنشث تفدد ريش -1

 .شفو يش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث دف يشتث 

تجدددومشالرتقددد ظشذثظشم  دددبشكولومدددبش ددديشثسدددتم  بشث هركونددد ظشث لظفدددبش لا  سددد و شتث فسدددفورش دددلنشث  تفددد رش -2

 .شلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث دف يشتث تف رشبو شث ست

 و شتث فسددفورش ددلنشث تفدد ريشتجددومشالرتقدد ظشذثظشم  ددبشكولومددبش دديشثسددتم  بشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد -3

 بو شث ستلف ءش لجه  بشث  هوثئيشتث هوثئي.ش
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 : مجاالت البحث  1-5

 ث ث ن ب.شت شثألت ت/شث رحلبششف ن ب.ششلل بشث تع  بشث ث رق ج كوبشش بيث م اشث يلريش:ش -1

 .شش 2015/ششش5/ششش15ت غ  بششش 2015/ششش2/ش15ث م اشث  ك  يش:شث  مشث وثقوبشك ش لنش -2

 .ث ه اشثل فس،شك تبعششحفر ث ه اشثأل ،شكستلفىشششث ال بث م اشث ا  يش:شكلو ش -3

 -:الدراسات النظرية واملشابهة – 2

  : الدراسات النظرية 1 – 2

  :أنظمة الطاقة  2-1-1

ش   نلددددد بشث رم ضددددد  ُ َوددددد شكوضدددددوعشإنتددددد  شث ط قدددددبشكدددددبشأهددددد شث وضدددددوى ظشث  ددددد شتتصددددداشش
ً
شكف بدددددرث

ً
،شثتصددددد  

ال  تلوعشث بفلعش يشأنوثعشث نل بشث رم ض  شكبشح  شثأل لطبشتك مشث  تث ش د  ل شتلوعشكف ااش يشإنت  شث ط قبش

.شتكبشهغثشث لطل شهل كشا ثشيرثئ شإلنت  شث ط
ً
  قبشث   كبش لو  ظشث ه ال بش:شأ   

 ATP-PCنظام إنتاج الطاقة الفوسفاجيني  2-1-1-1

 فتدددد  ش،شنصددددرشث دددد  بش،شث ركفدددد ظشث ب ف  ئ ددددبشث غل ددددبش   ط قددددبش ىفدددد شثكددددبششPCُ ودددد شالوسددددف ظشث برمدددد تلنش

(شPCت ش تطلددد شتبسدددلعش شATP،شتهدددوشأسدددرعشتأتاشث وقدددومشث حت ددد ييشث دددغيش سدددت   شإلىددد ممش لددد ءش(151،شش2003

،ش ددغ  شالدد نشىفل ددبشإنتدد  شث ط قددبشكددبشمتنشث تكسددجلنشتسدد  شكسددجلنشث ددوثرمشإ ددتشث و ددلبشكددطشث دد  تجددومشث ت 

تث لظدد  شث فوسددف ج ن ش وتفدد ش دديشجددوهريشإلىدد ممشش،(2000،29ش.ش ىفدد شث فتدد  ،شAnaerobicهوثئ ددبششىفل دد ظش ش

(شى ددددتشثنتددددد اشث ط قددددبشث ب ف  ئ ددددبشث و   ددددبشكددددبشالوسددددف ظشث برمدددد تلنشإ ددددتشكركدددد شالدددد ئيشالوسددددف ظشATP لدددد ءشث دددددش 

 ,Hollman, et.al. ( C )شتتدرثك شكركدد شث برمدد تلنشATPث م لوسدلنشتثىدد ممش لدد ءشا سدديشالوسددف ظشث م لوسددلنش

(شث ولصرشث ه شث ث  يشكبشث لظ  شث تاشث دغيشPC(،شت يشث وق شنفس شتاونشك ممشالوسف ظشث برم تلنش 1988,5

ش دديشث   دد  شث و ددل بشث  دد شتحتددويشى ددتشجدد يءشتثحدد شكددبشث فوسددف ظشش
ً
شأ  دد 

ً
ت هدد شمترشكهدد ش دديششP اددونشك  تندد 

(شى دتشCPKتووفداشثند م شكرمد تلنشالوسدفول  للزش ش،(1986،307 ث تبرم  ش،شكحف شى ي،ش.ATPإى ممشتاومبشك ممش

 (ش1999،71 ث دطش،شهغثشث تف ىا.ششششتلظ  

 :نظام حامض الالكتيك  2-1-1-2

شى دتشثىد ممش لد ءش
ً
ش و شATP وتف شهدغثشث لظد  شأ  د 

ً
.شفل دبشتحلداشث ب  ادوجلنشث  هدوثئيطبشىسدث شهوثئ د 

(ش وثسدددددددطبشث تحلددددددداشث ب لدددددددوجلنشATPثىددددددد ممش لددددددد ءشث ددددددددش ش،شإذشأن(152،شش2003 فتددددددد  ش،شنصدددددددرشث ددددددد  بش،ش ىفددددددد شث

ش يشث و  ظشتمتحلاش وثسطبشأن مف ظشتهركون ظش  صبشإ دتشللولدو شبود
ً
 شث درترشث  هوثئيشث غيش اونشك  تن 

نشهددددغثشث تحددددواشث ب ف دددد ئيش طلدددد شىل دددد شث تحلدددداشإش،(Fox & Bowers,1988,22 ش.بودددد مشتفدددد ى ظشك ف  ئ ددددب

 در شتسد  شحد ك شأاد ش ندتجشكد ممششLAللفبشكرثمالبش صطلحشث لظ  شث ث  يش لط قدبششث ب  او يشث  هوثئيشتيي

.شش ث تبرم دد شتكحفدد شى دديش،شف دد ئي ودد  شم ددواشىلصددرشث تكسددجلنش دديشث تف ىدداشث ب شPyruvic Acidث ف  رتال دد ش

 (308،ش1986
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    :النظام الهوائي  2-1-1-3

 ددديشث فو   ددد ظشذثظشث لددد مشث وت  دددبشت فتدددعمشش وددد شث لظددد  شث هدددوثئيشكدددبشأنظفدددبشإنتددد  شث ط قدددبشث سدددت  كب

ش ىفدددد  ش،شيوم
ً
شكددددبشث ب  اددددوجلنش دددديشتجددددومشش180نشث  لددددط رشث ا كدددداشنحددددوشأ(،شإذش16،شش2000لددددبش سددددي  

ً
ررثكدددد 

شش39ث تكسددددجلنش نتدددد  شي قددددبشتدددد ميشإ ددددتشتاددددومبش
ً
تتحدددد ثشهددددغيشث وفل دددد ظشث ب ف  ئ ددددبشث هوثئ ددددبش دددديششATPج مئدددد 

ش ددديشث   تولونددد رم ش
ً
ث  ددد ش صدددلطشش،(30،ش1998 ىفددد شث فتددد  ش،ششMitochondriaثل ل دددبشث و دددل بشتتلحصدددرشأس سددد 

،شإذش ددددت شت تمدددد شث ط قدددبشىددددبشيرمدددد شث تحلدددداش(58،شش2000رل ددددبش هددد ش ث ب   دددديش،ش(شتثل   دددد شث و ددددل بشATPاليهددد ش 

ش،(Martin & Lumsden, 1980, 166.ش نشث  د شتت كسدد ش فسد هفبشث تكسدجلنث د هو ث ا كداش لا ربوه د رثظشت 

كددددرمشتدرمفدددد شكددددبشتلدددد شث ط قددددبشث تددددوثالرمشكمتفوددددبش دددديشكدددد شش50تث ط قددددبشث تو دددد مش دددديشهددددغثشث لظدددد  شيدددديشث  ددددو ش

  غش.ش ث د ATPث لظ كلنشث  هوثئ لنشتىل  شالهوشث لظ  شث كثدعشكفد ءمشكدبشث لظد كلنشث سد  دلنش فد ش  د شإنتد  ش

 (17،ش1997،ش

     :جهاز الغدد الصماء  2-2

مددو شت ،ش دتشافد ظشث فيئدبشث  ث ل دبش لجسد إوص  شتجه  شث غد مشث صدف ءش لوصدواش وفاشلاشكبشثلجه  شث 

شك هف شب  .شوفل  ظشث توص اشتث تا كاشتث تحب لا 

 ددديشجهددد  ششHormones **(ششكدددوثمشك ف  ئ دددبش طلددد شىليهددد شثسددد شث هركونددد ظش *(ش فدددر شجهددد  شث غددد مشث صدددف ء

ث دد ترثنشكف بددرمش لعسددله شإ ددتشثل   دد شتثأل سددجبشتثألى دد ءشث سددله البشث  دد شتحتددويشى ددتشكسددتدف ظش دديشأرلدد بش

نشجهددد  شث غددد مشث صدددف ءش ددددو ش ددد  تحب شإ وصددد  ش ددد  تحب ش   و ددد ظشتث غددد مشالددد،شالفيلفددد ش ددددو شثلجهددد  شث   ددد ثل

،شأكدد شث هوركوندد ظشاددونشسددرووبشث تدد العشتقصددلعمشث فتددعمتنشث لوثقدداشث وصددي بشإ دد شثلجسدد شتب  د رنددبشالدد مف ددطش   

تمتادددونشثلجهددد  شث هركدددو يشكدددبشث غددد مشش،(151،ش2002لعهددد شأيدددواش ث بفي ددد  ش،شالهدد ش ط ئدددبشث تددد العشتتادددونشالتدددعمشت ا

ث صددف ءشتيدديشث  دد شتفددر شث هركوندد ظش دديشث دد  شكف بددرمشتهددغيشث هركوندد ظشكددوثمشك ف  ئ ددبش هدد ش لدد بش  و ددو يشىدد اش

 شت  صددبش   نسددفبشتركلزهدد ش دديشث دد  شالإدهدد شتدد ميشإ ددتشكثلددعشكددبشث تغلددعثظشث ف و وج ددبش دديشثلجسددشتبدد  رر شكددبشقلددب

نشتغلعثظشتظ ئ شث غ مشث صف ءشتادونشكسد ت بشىدبشكثلدعشكدبشث سدتم   ظشث وظ ف دبشإ لتفث اشث غغثئي،ش غثشال

ى تيش،شىف شث فت  ش.ششش  ظش يشهغثشث م اشك ش ث  شكح تممتث تب  ش لنل بشث رم ض  ش   رر شكبشأنشث ولوك

 (420،شش2000،ش

     :الغدة الدرقية  2-2-1

كف بددرم.ششLarynxسددفاشثلحلمددرمشأشTracheaتدددطشث غدد مشث  رق ددبش دديشث رقفددبشإذشتددرتفطش   دصددفبشث هوثئ ددبش

شكاوندددبشكدددبشالصدددلنشش30كبدددعشث غددد مشث هركون دددبش فلدددغشت دهددد شنحدددوشأ(،شتيددديش159،شش2002 ثلحفدددومشت  دددرتنش،ش
ً
ررثكددد 

 ش(159،ش2002 ث بفي   ش،ششش.ج ن  شث دصفبشث هوثئ ب دو نشى تش

                                                           
 .  رز املواد وتصبها في الدم مباشرةنحاء الجسم وسميت بالصماء ألنها تفأتشرة في قنوية من)*( هي غدد ال 

 (354،  2000)الكيالني ،  )**( هي مواد فعالة تنتجها الغدد الصماء وتنتقل بواسطة الدم لتؤثر في خاليا خاصة بعيدة عنها.
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 tri iodo (شتث ثد  رتنلنشث ث سديشث  دومشThyroxin T4 تفدر شث غد مشث  رق دبشهركدونلنشهفد شث ث  رتكسدلنش

thronin T3ش  دددددرش سدددد  شالع ول  يسددددتونلنش(91،شش2002(.ش ث فط  لددددبش،ش
ً
شا  ثدددد 

ً
أتشث هركدددددونششCalcitonin،شتهركوندددد 

 (234،شش2002.شش  ن ش و سش،شتث فسفورش يشث   ش  ال ش لا  س و ثل

     :الدرقية جنيبالغدة   2-2-2

 ث ف د تي،شششششششششششر طشر مشصغلعمشتدطشى تشج ن  شث غ مشث  رق بشتأه شهركون  ه شهوشث ف رثاوركون.أتييش

نشهركددونشإ(،ش275،شش2002ثل لفديش لغد مشث  رق دب.ش ثلحفدومش،ش،شتادونشهدغيشكطفدورمش ديشث سددط ش(122،شش2000

 ث بفي د  ش،ششرش ديشث د  شتتد ارش ديشترك د شث وظد  .ششهغيشث غ مش وفاشى تشتلظ  شكستوم ظشث ا  س و شتث فسفو 

 (ش190،شش2002

  :الهرمونات املنظمة للكالسيوم  2-3

ش دديشث و  دد شكددبشث فو   دد ظشثلح ومددبشكددتدل شث و دد ظشتت ثددعشث دد  ش
ً
شكهفدد 

ً
تدد ميشث وندد ظشث ا  سدد و شمترث

شىدددبشلودهددد شأتحرمدددرشث هركونددد ظشتن دددوح بشثألرلددد بث ن مفددد ظشت هددد جشثألىصددد بشت تالو   دددبش
ً
حددد شث ول صدددرش،شال ددد 

،شتتدددطشكسد ت  بشث ح الظددبشى ددتشافد ظشتركلددزشأ وند ظشث ا  سدد و ش دديشثلجسد شتى ددتشادد ثشث هفدبش دديشه اداشثلجسدد 

 (ش96،شش1987 كحيشث   بش،ش وس ش،شهركون ظشييش:ش

 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 Parathormone(   PTHالباراثورمون )  2-3-1

شبلدددااشسلسدددلبشكسدددتد فبش  دددت شت ل دددد شبلدددااشج ئ دددبشش84هددوش فت ددد شكتوددد مش تددد   شكدددبش
ً
شأك ن ددد 

ً
ح ك ددد 

تىلدددددددد شم و دددددددد شث لددددددددفببششPerproPTH(شحدددددددد ك شثك ندددددددد شتدددددددد عتش ددددددددريش رتبدددددددد رثاوركونش115كفلددددددددعمشح تمددددددددبشى ددددددددتش 

ش دددد اشمق دددددبشتثحدددد مشحش25ن تب  ك ددددبش دددد ثاشكلدددد شث  
ً
شأك ن دددد 

ً
،شتبددددغ  ش تاددددونش فت دددد شقدددداشبودددد شت ل ددددد أتشأ ك دددد 

 ش90كتو مشك   شكبش
ً
ش د عتش رتبد رثاوركونششح ك  

ً
 اش،شاد ش نتدداشهدغثشث ففت د ش دProparathormoneأك ن  

أك ن دددبشأ دددر ش تددد العشإن مفددد ظش هددد ش،شإذشتددد ثاشكلددد شسدددتبشحدددوثك ش دددتشجهددد  شلدددو  يإقلدددوثظشث لدددفببشث ن تب  ك دددبش

 (2002،287 ثلحفوم،شرل بشجه  شلو  ي.شأنشتث ا ربوك   ش يت   شكوجوممش يشالو   بشث تعبسل

هدددوشث سددد طرمششPTH(شمقددد ئ شتث ددد ترشث دددرئيسش هركدددونشث دددد5-1ث سدددل  شكدددبش شPTHششنشنصددد شىفدددرشهركدددون إ

   ش فثاشالو   بشكف برمشى دتشث وظد  ش يشكصاشثش+Ca2ى تشث  شث ون ظشث ا  س و شتذ  ش   وفاشى تش م ممش

،شش1989 سددددل ف نشتى مدددد ش،ششش. سدددد و شكددددبشث دلدددد مشث و  ددددبشث وومددددبتث ال دددبشتبتدددد العشرلددددعشكف بددددرش دددديشثكتصدددد  شث ا 

182-185.) 

 Calcitionin الكالسيتونين  2-3-2

مشتسلسددداشحوثك ددد شثألك ن دددبشىددد  ش1967تفددد شتلد دددبشث ا  سددديتونلنشىددد  ش دددد ش  فت ددد ش،شتهدددوش1968،شتُحددد ت

 ش32كتودد مشك  دد شكددبش
ً
شأك ن دد 

ً
نشتدد العشهركددونشث ا  سدديتونلنش دديشل  سدد و شإ(،شت 1199،ش1997 ث ه  دديش،شش.ح ك دد 

 
ً
ش10قدددداشكددددبشأ سدددد نشهددددوشنشنصدددد شىفددددرشث ا  سدددديتونلنش دددديشثإلإش،(291،شش2002 ثلحفددددومش،شش.ث دددد  ش اددددونشضددددو ف 

ش يشأ  شهغثشث هركون ش،شتت ميشث ال بمق ئ 
ً
شكهف 

ً
 (181،شش1989 ش،ش.ش سل ف نشتى ممترث
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 The Mineralsالعناصر املعدنية )األمالح(     2-4

شأنشث فهو شث   وذشى ه شأث ول صرشث و ن بشى تشث رر شكبششنإ
ً
ده ش  كلبش ببشتو شكوثمشالو  دبشك ف  تمد 

،شتددددددد ارش ددددددديشسدددددددلوكه ش ددددددديشث لظددددددد  شث فددددددد  و و يشت شسددددددد ف شكهددددددد شلدددددددحل ظشسددددددد  فبشأتشلدددددددحل ظشكوجفدددددددببسدددددددي شثكت 

،شإذشتصدددددل شث ول صدددددرشد  هددددد ش ددددديشثلجسددددد ش ددددديشث ددددد  شتث سدددددوثئاكدددددبشقفددددداش   ددددد شثلجهددددد  شث ه ددددد  شتثنتثكتص صددددده ش

%شكددبشث ول صددرشث و ن ددبش80-60ث و ن ددبشإ ددتشكمفددوىتلنشثألت ددتش طلدد شىليهدد شث ول صددرشث و ن ددبشث رئيسددبشتتفثدداش

رمبشتث غليسدددو ،شفوت سددد و شتث الدددو ث وجدددوممش ددديشثلجسددد شكثددداشث ا  سددد و شتث فسدددفورشتث ببع ددد شتث صدددوم و شتث 

كدبشث ول صدرشش40-20شتشث لد مرمشتتفثداشنحدوأ شث ول صدرشث و ن دبشرلدعشث رئيسدبشك شث مفوىبشث ث ن دبشال طلد شىليهدأ

قدداشأهف ددبشكددبشث ول صددرشث و ن ددبشث رئيسددبشكثدداشثلح  دد ش،شث لحدد ،ش،شث  ندد ش،شث  ددومش،شث فلددورش،شأث و ن ددبشتيدديش

،ش1978(ش،ش هددددددو  ش،شجددددددونشرش،ش321-339،ش1992 ث  هلددددددعيش،ششثلدددددد .ش… ،شث دصدددددد  رششث لغللددددددزش،شث بددددددرت ش،شث ل اددددددا

1140-1145) 

 Ca2+Calciumالكالسيوم   2-4-1

نشنحددوشإ%شكددبشت نشثلجسدد .ش2-1.5كف تدد ش لحددوششهددوشأحدد شث ول صددرشث رئيسددبشث وجددوممش دديشثلجسدد شتتددد ر 

دهددد شتدددو عشى دددتشإ%شال1ث نسدددفبشث ف ق دددبشتيددديششسدددل نشىددد ثف دددبشكوجدددوممش ددديشثلجهددد  شث وظ ددد شتثأل %شكدددبشهدددغيشث ب99

نش سددفبشبسدد طبشكددبشث ا  سدد و ش يسد ش دديش لددورثظشث وظدد شت ب هدد شأ در شأيش سدجبشت   دد شتسددوثئاشثلجسدد شثأل أ

بشث سددددد رلوب  ك بشتب دددددوظشكوجدددددوممش ددددديش   ددددد شثأل سدددددجبشث ل ىفدددددبشث ر دددددومشث رتفطدددددبش   بعتتيلددددد ظشمث ددددداشث لدددددفب

 (Goodman & Gillman, 1994, 176-177(،ش 342،ش1992 ث  هلعيش،ششش.ى  ءشأ ر  أث ط قبشت 

شكدطشث بعتتيلد ظش40تاش وجد شنحدوشبدا اشك تلفدب،شثأل أ شث ا  س و ش يشث ف  ك ش ث ابش وج
ً
%شكلد شكتحد ث

شكدددطشكددوثمشأ دددر شكثدداشث سدددتعثظشتث فسددفورشتث لدددااش10 دديشث ف  كدد شتث لدددااشث ثدد  يش وجددد شنحددو
ً
%شتدرمفددد شكتحدد ث

 شل ش ي%شك50ث ث   ش وج شنحوش
ً
 (ش1190،شش1997.شش ث ه  يش،شث ف  ك شكت  ل 

شكتودد ممشت طددرمشمث دداشثل ل ددبشت  رجهدد شتُوودد شش+Ca2إنشث وندد ظشث ا  سدد و ش
ً
شش+Ca2تدد ميشأمتثرث

ً
كلظفدد 

ش لو   شكبشث وظ ئ شثل لومبشكبشضف ه شىفل بشثندف نشث و  ظشث 
ً
تلوىدبشتث تود ممشث بدا اشتىفل دبشكهف 

 ش(Becker, et.al, 2001, 648    بش لب  اوجلن.ش الرث شث هركون ظشتث وفل بشثإ

 صدددورمشتثسدددوبش ددديشىفل ددد ظشج ئ ددبش ددديشثل   ددد شث  ددد شتغلدددعش دديشتركلدددزيشمث ددداشثل ل دددبشتمدددلظ شش+Ca2تمدد  اش

 ث فو   د ظشث ن مف ددبشث  دد ش نددتجشى هدد شث ددتدل شث و دد 
ً
ش فو   ددبشيشتثإلالدرث شتثندسدد  شثل ل ددبشأ  دد 

ً
،شتوودد شكسدد ى ث

ش ددديشت ثدددعشث ددد  شتث ح الظدددب دددبث ددداشثل لث هركونددد ظشم
ً
ى دددتشش،شت ددديشثلجددد ءشثل ددد ر يش ل ل دددبش ادددونشث ا  سددد و شكهفددد 

،ش ددغ  شالدد
ً
نش هددغثشثأل ددونشأهف ددبش دديشث حتفدد تشبسددرىبشث لهدد جشث طف و ددبش لدلدد شإتظ فددبشث غلدد ءث طف و بشأ  دد 

 ,Goodman & Burger شش.ت ددديشتلظددد  شث دددلوبسشث وصددد  شث و ددد يتث و ددد ظشتثألىصددد بشتتادددومبشث وظددد  ش

 (ش 1994,176-178

ش دديشنددداشثإلبدد رمش ددلنشكسددتدفاشث هركددونشتتاددش+Ca2نشأكفدد شش
ً
ومبشث رسددواشث ثدد  يشال دد شقدد ش اددونشضددرترم 

.شتسدددتل  شكسددد هفبشأ ونددد ظشث ا  سددد و شنشىفل دددبشثقتدددعثنشثلحددد ال ش ددد  الرث شتثقتدددعثنشثلحددد ال ش ددد  تدل إىدددبشذ ددد شالددد
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سددداشث وظددد  شت   هددد شتث تبددد  شكفددد ش ددد ميشندددد شث ا  سددد و ش ددديشثلجسددد شإ دددتشكش،(2002،279 ثلحفدددومشت  دددرتنش،ش

 (Seeley, et.al, 1996, 274 ششث و  ي.

 Phosphorsالفسفور    2-4-2

 ف  و وج دددبشتث فسددد و وج بش دددرتفطشث فسدددفورشىددد ممشثرتف يددد شتا دددد ش   ا  سددد و شكدددبشث ل ح دددبشث تغغتمدددبشتث

شىدددددددبشثرتف يهفددددددد شش دددددددرش ددددددديشث بثلدددددددعشكدددددددبشث تعثك ددددددد حددددددد هف شث  أتمصددددددد ح ش
ً
كثددددددداشترك ددددددد شث وظددددددد  شتثألسدددددددل نشال ددددددد 

شش.ذ دددددد شالدددددإنش ادددددداشك هفددددد شتظ ئفدددددد شثل  صددددددبالسددددد و وج  شإذش تدددددد ارثنش فوددددداشنفددددددسشث هركونددددد ظشتى ددددددتشث ددددددرر شكدددددبش

 (ش352،شش1992 ث  هلعيش،ش

 دددبش ددديشثلجهدددد  ش%شكددددبشهدددغيشث بف90-80%شتتوجددد شنحدددوش1.1-0.8تتدددعثت ش سدددفبشتجدددوميش ددديشثلجسدددد شكددد ش دددلنش

دهد شكوجدوممش ديشإ%شكل شال20-10ث نسفبشث ف ق بشتييشك شأكوجومشكطشث ا  س و ،شسل نشتهوشاليه شثأل ث وظ  ش ف ش

ك ي ددبشمثءشث وظ فددبشث تع أكثددعشأهف ددبش دديشأكثددعشالو   ددبشت أفددبشتماددونشث فسددفورش دديشهددغيشثلح  ددبش   دد شثلجسدد شث  تل

،شح د ش ادونش ديشث ف  كد شرش ديشثلجسد شبلداللنشى دويشت شى دوي .شتموجد شث فسدفو ث ب ف  تمبش يشح د مشثل ل دب

شكددددطشأ وندددد ظشك
ً
ش صددددورمشقطو ددددبشأتشكتحدددد ث

ً
نشكف ددددبشضدددد  لبشكلدددد شأ شإوجفددددبشث  ددددحلبشت ش لددددف شث ا  سدددد و شحددددرث

 (Degroot & Burger, 1995, 1024(ش،ش 352،شش1992كتح مشكطشث بعتتلنش يشهغثشثلج ن .ش ث  هلعيش،ش

(شATPطش ث سدديشالوسدددف ظشث م لوسدددلنش تددرتفطشأهف دددبشث فسددفورش   ط قدددبشث و   ددبش لفوسدددف ظشتهددوشكدددرتف

شى ددتشذ دد شالددإنشث فسددفورشضدددرتريشتث اوندد ظشثأل 
ً
ش دديشصدد  ربشث ط قددد ظشث ف  و وج ددبشىدد تم

ً
 ددر شث  دد شتدد ميشمترث

،شتقد شأبدرن شإ دتشا سديشالوسدف ظشوشث ادونش ود مشكركفد ظشى دومبشكهفدب *(،شتهدش نتد اشث ولوكد ظشث ف  و وج دب

  ددددده شت ددددديش،شتإ دددددتشث دددد هونشث فسدددددفرمش ددددديشثكتصددددد  شث ددددد هونشتأ و ددددد يلوسددددلنشكف ددددد نش لط قدددددبش للدددددغاشثث م 

 Goodman ش تشث بعتتيل ظشث فسفرمشتث بعتتيل ظشث  هل بشتث بعتتيل ظشث لوتمب.إن وح بشث غل ءشث ف  كي،شت 

& Gillman, 1994, 183)ش  ميشند شث فسفورشإ تشضو ش(250،شش1987 ى ثيشتحل ش،ششششششششششششششششششششششششششش.

شىبشثنح اشكو منشث وظ  ث لفوشتث لوورش  إلجه مشا شضو شث و   
ً
 (.354،ش1992.ش ث  هلعيش،شظشال  

 : الكالسيوم في آلية التقلص العضليدور ايونات   2-5

تحدددددد شث ظدددددددرت شث طف و دددددددبش فددددددددىشث ل ددددددد شث و ددددددد يش ددددددديشح  دددددددبشث رثحدددددددبشإذش نلددددددد شكلفددددددد شىصددددددد  ش وثسدددددددطبش

صددي بشث و ددل بشث  دد شتتفلددزش فمددومشضدد دبشتسدد  ش   لدد شث تلدد  ايشث وصددفونبشثلحرك ددبشتملددداشإ ددتشث وصددلبشث و

ث ددغيش لتلددرشبسددرىبششAcetyl Choline لوثقدداشث وصددي بشكثدداشث سددتاشلددو لنكددبش   هدد ش ددت شث لددداش وثسددطبشث

 ددد اشث فمدددومشىلددد شكلطددددبشث تددددد ءشث و دددلبش   وصدددفونشتمدددرتفطشكدددطشكسددددتدف ت شى دددتشده  دددبشثل ل دددبشث و ددددل بش

 *(شاددد ش تحدددررششىصددد  ش سدددريش ددد اشث سددد رلو  شإ دددتشثك ددد ،شث لدددفببشث سددد رلوب  ك بشث ددغيش حفددد ش لدددوءشسددد  ن

شTroponinك هددددد شث ونددددد ظشث ا  سددددد و ش ددددديشث سددددد رلوب   شث دددددغيش دددددرتفطشكدددددطش دددددرتتلنشثل  دددددوبشث رال ودددددبشث تعتبدددددونلنش

 تورم شكوثقطشث رتف بشث كتلنشتييشثلجسورشث ورم بش لتف ىاشتث رتفد بشكدطششTropomyosinتمدو ش رتتلنش

                                                           

 (AMPفوسفات االدينوسين ) أحاديدينوسين )*( وهي طاقة األحماض النووية والرُسل الثانية مثل دوران اال

 )*( هي شبكة معقدة لخاليا األلياف العضلية . 
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 ددتشكركدد شث دطوددبشث و ددل بشتتو دد شث دد ترمشإلجسددورشتدددو شبسددح شثل  ددوبشث رال وددبشتهددغيشثشMyosinث   وسددلنش

.شتىلدد ك شتلز دد شثل  ددوبشث رال وددبشالددوقشثل  ددوبششATPنفسدده شىدد مشكددرثظش دديشلدداشا ن ددبشكدد شمثكدد شتتوثجدد شي قددبش

 ,Sherwood،شششششششششششششششش (79،شش2002ث ل د شث و د يشتمتسدي شى هد شث دتدل .ش ث بفي د  ش،شسف ببش دصرشث 

2004 , 259-266) 

2-6   ATP مصدر الطاقة للتقلص العضلي:  

ش دددديششPi لودددد شث فسددددفورش
ً
شكهفدددد 

ً
نشأيشإتكدددد شبدددد لاشكددددبشذ دددد ش دددديشتاددددومبشث ط قددددب،شالددددشPCتشADPتششATPمترث

الد ءشىفل دبشث دتدل شهدغيشتنلدطشكف د ظشأند ش ديشأيشثلجسد ش حتد  شإ دتشي قدبشتقد شتجد شتدلد شى د يش حد ثش د

 تدد شث و ددلبش ثمظشكف ددبششADPتششATPكفلدعمشكددبش
 
.ششATPال دد شىددبشذ د شالإندد شللفدد ش ثمظشكف ددبشث وفداشث ددغيشت 

شATPتوفدداشى ددتشتبسددلعششATP دديش   ددبشث ددتدل شث و دد يش دد نشريت،شث   وسددلنشتحتدد  شإ ددتشي قددبششATPتمدد تيشمترش

شي قددبشتىلدد ك شتصدداشث ط قددبشإ دتشجسددورشث رتفدد بشتمددغبشرأ،شث   وسددلنشتتسدد  شهددغيششADPإ دتش
ً
تالسددفورش ثئدد ث

 .Power Strokeث وفل بش  رببشث دومش

 ADPATP+ششPiي قبش+ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ش ش  رتف ب شث   وسلن شرأ، ش سف  شث   وسلشADPتىل ك  شرأ، شثنفص ا شإ ت ش  مي شثألكتلنشج    شىب ن

ش غ  شإ تشتحرمرشي قبش
ً
شتو   شضرببشقومشج   مك م   شتتتبررشهغيشث وفل بش فسشكرثظش يشكبشج   ش ي .

 ,Saladin & Porth)  (Martini, et.al, 2001, 274-280).شATPث ث ن بش وجومشث ونشث ا  س و شتكف بشل ال بشكبش

 (Vander et.al, 1994, 295-296 شش 1998,406-408

 : منهج البحث  3-1

 .شث وصفيش  ءكت شكطشيف وبشث فح شث ل  ش نث ف حثشثست   

      :مجتمع البحث وعينته 3-2

ششث رق  م كوبششف ن ب يشلل بشث تع  بشث شث سلبشث  رثس بشثألت تشتث ث ن بششلفبت   شكمتفطشث فح شكبشي

بشإذشتد شث ت د رشى لدبشذثظشكسدتو شث وف  د،شتتد شث ت د رشى لدبشث فحد ش   طرمددبش ش2016-2015ث  رثسد  ششو   ل

شكددبشكمتفددطشث فحدد شث ب دديش12رم ضدد  شج دد شكددبش دد اشث ت دد رش 
ً
(شي  دد شكددبشث رحلددبش87ث فدد  غشىدد مه ش (شي  فدد 

 .شالرثمشى لبشث فح أ شث ولوك ظشىبش(شبو1.شتموضحشثلج تاش تث ث ن بشثألت ت

 ( 1جدول )

 يوضح بعض معلومات عن عينة البحث

 املتغيرات

 املعالم اإلحصائية 

 الطول 

 )سم(

 )الوزن(

 كغم 
 العمر الزمني  العمر التدريبي 

، 174.33 68.33 6.47 22.08 

2.10 1.83 6.61 8.97 عش 
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 :ووسائل جمع املعلومات واألدوات  األجهزة  3-3

    : الوسائل  املستخدمة 3-3-1

تو شث هركوندددددددد ظش(ش تددددددددد  رشكسددددددددKits دددددددديشهددددددددغيشث  رثسددددددددبشىدددددددد مشث تحل دددددددداشثلجدددددددد ه مش ش نث ف حثددددددددشثسددددددددت   

 -ح ومبشتكف ش  تيش:تث تغلعثظشث ب فو 

 (شتهركونشث ا  سيتونلن.شPTHى مشث تحل اش تد  رشكستو شهوركونشث ف رثاوركونش ش-1

 ى مشث تحل اش تد  رشكستو شث ا  س و .شش-2

 ى مشث تحل اش تد  رشكستو شث فسفور.شش-3

 ش.تثألجلي بث ص مرشث ورب بشش-4

 .ثإلحص ئ بث وس ئاشش-5

 شششش:األجهزة املستخدمة   3-3-2

 .ش ثده رست ك تعش د  ،شأيوثاشث  ىفلنشتأت ث جه  شش-1

 .ش لتود  ش،شقطبشي  (شثسبعتوش(ش،ششت وبش،cc 10كوثمشيف بش سرنمبش ش-2

 س ى ظشتوق  .ش-3

 ك  .تبع بش د  ،شكستو شث هركون ظشتثأل جه مشث  ثأل ش-4

 : ضبط اإلجراءات  3-4

 . اال تحل ل بشتذ  ش تحد  شث لت ئجشثأل جرثءثظشثكبشث تغلعثظش يشى لبشث فح شتثإل شت شضفطشث بثلع 

 اختيار العينة :   3-4-1

ظشبشجو دددبشى دددتشكمتفدددطشث فحددد ش لتودددر شى دددتشث طددد بش نث ف حثدددش  أجددر 
َ
 دددغ

َ
شودددلنتث ت ددد رشى لدددبشث فحددد شتأ

تث ث ن بششثألت تث رحلبشش *(شأس تغمث ىتف رش يشث ت  رشى لبشث فح شثرتف عشكستو شث ل  قبشث ف ن بش   تو تنشكطش

ش بتث ل  قبشث ف نشث وفل ب رت،شث  يش
ً
 ل كلدبشث تحدددبشكدبش،شإذشت شث تودر شى دتشكسدتو شث ل  قدبشث ف ن دبشتالدد 

لنشسدف قثمشث و لدبشث دغ بش د  ه شأى دتشمرجد ظش ديشكد شث الدر أ شتتد شث ت د رش100 شتش1500يشسدف   ديششش بقفاشث طد

ش هدددغثشث و ددد ر
ً
شإلجدددرثءكدددبشث دددغ بشأ ددد تثشثسدددتو ثمه شث ا كددداشش(شي  ددد 14ث ت ددد رشى لدددبشكاوندددبشكدددبش ش،شإذشتددد تالدددد 

،ش   جتفدد عشبو لددبشث فحدد شاشث و لددبشى ددتشث وثصددف ظشث طلوبددببودد شث ت كدد شكددبشبددفو ش نث ف حثددشث  تفدد رثظ.شقدد  

ث فحدددد شتثلحصددددواشى ددددتشصدددد قشث تحل ددددداششإجددددرثءثظجدددداشضدددددفطشأث طلددددوبشتلف ددددغه شكددددبششرثءثظ دددد إلج تورمفهدددد ش

 ، وكانت كاآلتي :  تغلعثظشث فح 

 .شب مثءشث تمرببشث رئيسأش  ءش  رش و شيشأى  شتل تاشتجفبشث فطورشت  -1

 .شب مثءشث تمرببشث رئيسأل اشكبشتل تاشث  هونشقفاش و شكبشث تد -2

 .شب مثءشث تمرببشث رئيسأىف اشرم ض بشىل فبشقفاش و شكبشأى  شك ثت بش -3

 .شهف بشث فح شتث ف ئ مشث رجومشكل تورم شث ط بش   -4
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  :امليدانية للتحاليل اإلجراءات  3-4-2

ث  دد شسددو ش ددت شاليهدد شإجددرثءشث تحلدد  ظش غددرنشثلحصددواششث هدد اك تبددعش  مدد رمشث ستلددفىشت ش نث ف حثددشقدد  

 .ش تبعث ستلفىش،شت ث ى تشث وثالد ظشث رسف بشتييش:ش

ث تفد قشكدطشث حلداشث ب ف د ئيش ديشت شث ب ف تمدبث طلوبدبشتتدواللعشث دوثمششثإلجرثءثظش نت و شثستبف اشث ف حث

ث وثقددطششذتيشث و قددبش دديشتإ دد غتث ث ن ددبششثألت ددتبش جددرثءشث تمربددبشث رئيسددإتدد شتح  دد ش كددبششكا ن ددبشث تحل دداشاليهدد إ

 .شث   شسيت شاليه شث تحل ا

 : العمل امليداني  3-4-3

  ف ش  تيش:شش نث ف حثشجرثءثظشث   ثن بشق  بو شثستبف اشلاشث ستل ك ظشتثإل ش 20/2/2015 ت رمخش

 .شىبش  ث بشث و تشث سئوا  شتح   شكوثقطشث  تف رثظشتث   ش-1

 .شلجه شكف برمشت و شالتعمشث ستلف ءىبشث توق  شبو شثشث سئو لنشتثألل   تح   شكوثقطشده  بشث و تشش-2

 .شىبشىفل بشسح شث   شث سئو لنش   ثأللتح   شش-3

 .شتح   شك ف بشث حتف تش     ش-4

 .شتح   شكوثقطشجلو،شث ط بش-6

 .شتتح   ش كبشث سحفبشف قسبشبو شث تح   شىفاشث  كشث ط  شتك ف بشجلو،شث ط  ش-7

 .شك كبشجلو،شث ط بشبو شث و تأ ستل ك ظشث طف بشى تشي ت بشقربشتواللعشثش-8

 .شث وثح شتتق شث ف ءش    تف رشسف قتح   شى مشث ط بش يشث ش-9

 :التجربة االستطالعية  3-5

جرمدددد شث تمربدددددبشث سدددددتط ى بش تددددد رمخش
ُ
كدددددبشلل دددددبشث تع  دددددبشش نى دددددتشي  فددددشث ال دددددب دددديشكلوددددد شش 22/2/2015أ

 شث ف ن دددددددب
ً
هددددددد  شكدددددددبشث تمربددددددددبش،شتتددددددد شثسدددددددتفو مهف شكدددددددبشى لدددددددبشث فحددددددد شتلددددددد نشث  ددددددديشث سددددددد ىبشث و بدددددددرمشصدددددددف ح 

 شث ستط ى بشهوش:

 .شف ريشثلجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيكف رسبش تطف  شث ت -1

 .شح بشثألمتثظشتثألجه مشث ست  كبث ت ك شكبشص   -2

 .شث ط  ش وثجف  ه شتتسلسله شث صح  ث ت ك شكبشكورالبشالرم شث وفاشتث  كش -3

 .ش ط ءشث   شق شتح ثش غرنشكو لجله ث تور شى تشثأل  -4

 .شب ث وفاشت شتح   شث تم ربشث رئيسشت يشضوءشهغث

 

 : تانيالتجربتان الرئيس  3-6

جرمد شث تمددربتلنشث رئيسدد
ُ
 *(ششجددرثءثظشث   ثن ددبف ش ن  فصد حفبشالرمدد شىفدداشأحد هشث ال ددبتلنش ديشكلودد شيأ

 .شش*( *ش لتصر شث ط  شتث  ر 
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  : م( )الجهد الالهوائي(100 سباق) األولىة يالتجربة الرئيس  3-6-1

جرم شث تمرببشث رئيس
ُ
 شتت فل شك ش  تيش:شش 25/2/2015 ت رمخششثألت تبش أ

تدد شث فددد ءش   تمربدددبش دديشث سددد ىبشث ت سدددوبشصدددف ح ش ح ددورشالرمددد شث وفددداشتث طددد بشت ه ئددبشكوقدددطشث تمربدددبش اددداشش-

 .شث تمرببشإلجرثءث ستل ك ظشث   كبش

،شت ودد شث نلهدد ءشكددبشسددح شث دد  شعشث هدد ابددك تش إبددرث حفدد ءش شم شكددبشى لددبشث فحدد شقفدداشىفل ددبشثإل تدد شسددحش-

حفدد ءشكوحدد مشكددبشح دد شنشتاددونشىفل ددبشثإل أ(شمق دددب،شح دد شرتعدديش15 دد مش شثإلحفدد ءىفل ددبشش دد مثءقدد  شث طدد بش

ىط د شالتدعمشث نلهد ءشكدبشىفل دبشثإل ،شت ود شفد رمبشتكدبشح د شتدسد ف  ه شث  كل دبتسلساشكحتوثهد شكدبشث ت
ُ
حفد ءشأ

نش حدد الاشث ط  دد شى ددتشإحف ئدد شتثسددتو ثميشأودد ه ش دد أظشكف بددرمش    تفدد رشى ددتش(شمقدد ئ شب5-3رثحددبشكددد ثره ش 

  لف ءشلحلنشتصواشمتريش يشث  تف ر.ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

شتدد شتضددطشث  ىفددلنشقددرمفلنشكددبشكلطدددبشث نطدد قش دد  دربشكددبشث طلدد شث ددغيش اددونشث لددر شىلدديه شح دد ش فدد أش-

تالتددعمششسددف قك ددد ت لنشلحسدد بش كددبشث شسددف ق،ش دديشحددلنش وجدد ش دديشده  ددبشث بدد رمث ط  دد ش دد  رك شىلدد شسددف عشثإل 

ث ستلددف ءش لط  دد شتىلدد شتصددواشث ط  دد ش ملددسشى ددتشكرسدد  ش دد  شتمددت شسددح شث دد  شكلدد شكف بددرمشكددبشان ددبش

 .شمق ئ (ش ت شسح شث   شكرمشا ن بش5ث رال شتىل شثنله ءشالتعمشث ستلف ءش 

شنش دددت شالصددداشكصددداشث دددد  أوددد ش ددد شث وصدددواش هددد شإ دددتشث ستلدددفىشبى دددتشى لددد ظشث ددد  شحشك تبدددعشث هددد ا حددد الاشش-

(ن  ي شنظ فبشتكرقفبش ُتحَفاش يشا جبش  صأتتضو ش يش
ً
 .شبش يشمرج ظشحرثرمشكو لبش كمف ث

 

 م( )الجهد الهوائي( 1500 سباقالتجربة الرئيسة الثانية ) 3-6-2

جرم شث تمرببشث رئيسش-
ُ
 شتت فل شك ش  تيش:شش 29/2/2015بشث ث ن بش ت رمخش أ

شتتفددد ش ه ئدددبشث سدددتل ك ظشتثأل تث طددد بش ددديشث سددد ىبشث ت سدددوبشصدددشث وفددداتددد شح دددورشالرمددد شش-
ً
جهددد مشثل  صدددبشف ح 

 .شث تمرببشإلجرثء

حف ءشكوح مشكبشح  شتسلساشنشتاونشىفل بشثإل أ(شمق دب،شتق شرتعيش15حف ءش  مش ث ط بشىفل بشثإل شأمثءش-

مربددبشى ددتشحفدد ءشتفدد أشث تىفل ددبشثإل فدد رمبشتكددبشح دد شتدسدد ف  ه شث  كل ددب،شت ودد شث نلهدد ءشكددبشكحتوثهدد شكددبشث ت

 .شى تشإحف ئه شلحلنش  ئه شث تمرببشنش ح الاش د بشث طلفبأ

شكبشكلطددبشث نطد قشح د ش دت ش ت شجلو،شث ط بشقر ش-
ً
 ش اداشا ادبش ىفدلنشى دتشحد يش1500شسدف قجدرثءشإمف 

إذش فدددد أشش،ت كدددبشالتددددعمشث ستلددددف ءشسددددف قتتحدددد شسددد طرمشث  ددددد ت لنش غددددرنشحسددد بش كددددبشث ش تبددددع ث ش إبدددرث 

  ه  دبش ملدسشى دتشكرسد  شث ف ءشتىل شتصدواشث ط  د شإ دتش دطشثشإب رمثنط قشث ط بش   رك شىل شسف عش

ش
ً
ش5 شت و شالتعمشث ستلف ءش نشلاشكرس  ش  شكفرنش   ش دو شبوفل بشسح شث   شبو شثلجهأ   شىلف 

 .شمق ئ (
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نش ت شالصاشكصاشث   شتتضدو شأ  شث وصواش ه شإ تشث ستلفىشبو شى تشى ل ظشث   شحشستلفي ح الاشث ش-

(نظ فبشتكرقفبش تحفاش يشا جبش  صشأن  ي  يش
ً
 .شبش يشمرج ظشحرثرمشكو لبش كمف ث

 

 : الوسائل اإلحصائية  3-8

 .شث وسطشثلحس  يش-

 .شث نحرث شث و  ري ش-

 .شث تف رش ظ(ش لو ل ظشث رتفطبش-

 (315-314،شش1987 ث رثتيش،ششش.ث رتفطبث تف رش ظ(ش لو ل ظشرلعشش-

 ىرنشنت ئجشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شتث فسفورشتكل قلله ش لجه شث  هوثئيش:ششش4-1

 :شىرنشنت ئجشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شتث فسفورش لنشث  تف رمبشقفاشت و شثلجه شتكل قلله ش4-1-1

 

 (2جدول )

 يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات 

 املنظمة للكالسيوم والفسفور بين اختباري قبل الجهد وبعده

 

 املعالم اإلحصائية                             

 املتغيرات

 ت بعد الجهد مباشرة قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 0.43 0.53 2.25 0.19 2.31 ث ا  س و ششكل فواش/ش تع

 0.24 0.20 1.29 0.33 1.27 ث فسفورشششكل فواش/ش تع

 هركونشث ف رثاوركون 

   اوشررث /كا
28.26 8.56 28.29 13.92 0.01 

 هركونشث ا  سيتونلن

   اوشررث /كا
55.82 38.60 48.48 25.88 1.10 

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

نتدددد ئجشتدددد  رشكسدددتو شث هركونددد ظشث لظفددددبش لا  سددد و شتث فسدددفورش ددد شتظهددددرششأن(ش2 تضدددحشكدددبشثلجددد تاش 

شكولومدد ش ديشق فددبش ظ(شث حسددوببش دلنشحدد    شقفدداشثلجهد شت ودد شثلجهد ش
ً
ش دديشثألتسدد بششإذالرقد 

ً
أظهددرظشث لتدد ئجشالرقد 

 ش.ثلحس   بش  ش رت شإ تشمرجبشث ولومب

ش دديشكسددتو شأكدد  شث ا  سدد و ش دديشكصدداشث دد  شتثن فدد نشكسددتو ششأن تضددحشكفدد شتددد  ش
ً
هلدد كشثن ف ضدد 

ث لدددددد مشثسددددددله كشىدددددد  يشكددددددبشث هركوندددددد ظشث  دددددد شتدددددد تمشثلجسدددددد ش   ا  سدددددد و شإذش تطلدددددد شثلجهدددددد شث رم ضدددددد  شث ودددددد  يش

 (شBecker, et.al, 2001, 478 شتهغثش تف ش ف شج ءش  .ششث ا  س و 

 وتفددد شثتددد ثنشث ا  سددد و شتثألنظفدددبشث ددد ارمشث  ددد ش تغلدددعشىدددبشيرمدهددد ش ددديشتددد تمرشكسدددتوم ظشث هركونددد ظشكثددداش

 .+Ca2تث ا  سيتونلنش يشث ح الظبشى تشثت ثنشششث ف رثاوركون 
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ث وجدومش د ر شثل ل دبش تطلد شكورالدبششث ف  يش لا  س و شث غيش دت ش وثسدطبشث ا  سد و شت ثنث اله ششإن

شىدبش لدد بشث ا  سددش  بدا ا
ً
 و شث ا  سدد و شث  تلفدبش دديشث د ترمشث  كومددبشتث سدد ئاشث وجدومش دد ر شثل ل دبشال دد 

تدل ددداشالتدددعمشث بفدددونشث  ددد ششأن(ش100،شش1993.شإذش دددغكرش ىفددد شث فتددد  شتسددد  ش،ش ددديشثلجسددد شت ددديشث مددد اشث رم ضددد  

قصدرش كدبش هد جشث سدتث رمش د ميشإ دتش مد ممششإن.شممشقومشث دتدل شتسدرىت  ميشإ تش م تسف شث ندف نشث و  يشت

شإذ.شهغثش  ميشإ تش م ممشقومشث ندف نكبعشى مشكبشث وح ثظشثلحرك بشت أث ستث رمشتكبشا ش م ممشكل ركبششقوم

ش،شتكددبشهلدد شنددر شأندد (37،شش1987قصددرش ىدد ثي،شألدد نشثلحدد ال شأقددو شلدد نش كددبش ه مدد ششندد شللفدد أ ىدد ثي(شإ ددتششأبدد ر 

شأك  ،شإذشأنشاف ظشكستو ش ثمشث طل شى تشث ون ظشث ا  س و شللف ش ثمظشثلح جبشإ تشسرىبشث تدل شث و  ي

بش لو دددددلبشتثلحفددددد تشى دددددتشك ددددد نشث وصدددددي شثإلبددددد رمث ا  سددددد و ش ددددديشث ددددد  شهدددددوشكهددددد ش  ندفددددد نشث و ددددد يشتثنتدددددد اش

 (ش902،شش2002.ش كم  شتكصلحش،شث وظ 

السررررريوم والفسرررررفور برررررين اختبررررراري قبرررررل الجهرررررد وبعرررررد فتررررررة عررررررض نترررررائت الهرمونرررررات املنظمرررررة للك 4-1-2

 :االستشفاء ومناقشتها 

 (3جدول )

 يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة 

 للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين اختباري قبل الجهد وبعد فترة االستشفاء

 املعالم اإلحصائية             

 املتغيرات

 ت بعد فترة االستشفاء قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 0.77 0.40 2.39 0.19 2.31 ث ا  س و شكل فواش/ش تع

 0.35 0.21 1.24 0.33 1.27 كل فواش/ش تعشث فسفور 

 * 2.04 8.42 22.74 8.56 28.26 هركونشث ف رثاوركونشش  اوشررث /كا

 0.94 38.85 64.67 38.60 55.82 ررث /كاهركونشث ا  سيتونلنششش  اوش

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05معنوي عند نسبة خطأ 

الرق شكولوم ش لنششأظهرظنت ئجشتد  رشكستو شث هركون ظشث لظفبش لا  س و ششأن(ش4 تضحشكبشثلج تاش 

ث فددددد رثاوركونشبوددددد شالتدددددعمشحددددد ثشثن فددددد نش ددددديشكسدددددتو شهركدددددونششإذحددددد    شقفددددداشثلجهددددد شت وددددد شالتدددددعمشث ستلدددددف ءش

(ش دديشحددلنش دد ش1.79كبددعشكددبشق فلهدد شثلج ت  ددبشث ف  غددبش أ(شتيدديش2.04 شق فددبش ظ(شث حسددوببش  لغددشإذ،شث ستلددف ء

ث ا  سددد و شتث فسدددفورشالرتقدد شكولومدددبش ددديشق فدددبش ظ(شث حسدددوببششتأكددد  تظهددرشث لتددد ئجش ددديشهركدددو يشث ا  سدديتونلنش

شإ تشمرجبشث ولومبق ش يشث توسط ظشثلحسالر شأظهرظ يلف ش  .ش   بش  شترت ت

رجددددوعشجف دددطشكتغلددددعثظشث فحدددد شث  رتسددددبشإ دددتشثلح  ددددبشبددددف شث طف و دددبشكدددد شىدددد ثشهركددددونشش نوددد تشث ف حثددددوت 

ش هركدونششتأكد  ث ف رثاوركونشتذ  ش  رتف عشث نس  ش هركدونشث ا  سديتونلنش
ً
شتثي ط د 

ً
ث ا  سد و شث  د شتود شىد ك 

غلددعثظش دديش.شأيش ددد ءشث تستلددف ءشث ا كلددبشبودد شث ددث ثشمقدد ئ  دد شىددبشذ دد شىدد  شرجددوعشح  ددبشث  ث فدد رثاوركونشال

 .شح  بشق ى مشالوقشث تووم 
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ث ا  سد و شش(شإذش ُود شتركلدزشث وند ظ293،شش2002تتف شهغيشث لت ئجشكطشك شجد ءش د ش ثلحفدومشت  درتنش،ششإذ

 ش مددددد ممشكسدددددتو ش صدددددورمشكفلدددددعمشىلدددددشإالدددددرث ي اش.شتمددددد مثمشكودددددث ا  سددددديتونلنشإلالدددددرث  ددددديشث ف  كددددد شثلحددددد ال شث دددددرئيسش

نشثرتفددد عش سدددفبشهركدددونشث ا  سددديتونلنشىدددبشثلحددد شث طف رددديش صددد حف شثن فددد نشهركدددونشإث ا  سددد و ش ددديشث ددد  .شت 

 (Seeley, et.al, 1996, 273ث ف رثاوركون.شش 

ثحت دددد  شث فسددددفورشذتشأهف ددددبشقل لددددبش دددديشث لظدددد  شث  هددددوثئيشتذ دددد ش سددددفبشإ دددددتششأنش نر شث ف حثدددد دددد دددديشحددددلنش

غلددعشكلفددو،ش دديشث تغلددعثظشتشإحدد ثث(ش دديشثلجسدد شتث  دد ش ددت شتووم دده شمتنشATP , ADP , PCث ط قدبشث   تنددبش 

 .شث  رتسب

 :الفسفور للجهد الهوائي ومناقشتهارمونات املنظمة للكالسيوم و عرض نتائت اله  4-2

رمونررررات املنظمررررة للكالسرررريوم والفسررررفور بررررين اختبرررراري قبررررل الجهررررد وبعررررد الجهررررد عرررررض نتررررائت اله  4-2-1

 : مباشرة ومناقشتها

 

 ( 4جدول )

يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين اختباري 

 قبل الجهد وبعد الجهد مباشرة 

 اإلحصائيةاملعالم 

 املتغيرات  

 ت بعد الجهد مباشرة قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 * 3.95 0.27 2.66 0.19 2.31 ث ا  س و ششكل فواش/ش تع

 1.22 0.26 1.43 0.33 1.27 ث فسفورششكل فواش/ش تع

 * 4.26 5.96 19.01 8.56 28.26 هركونشث ف رثاوركونششش  اوشررث /كا

 1.48 34.66 70.15 38.60 55.82 ث ا  سيتونلنششش  اوشررث /كاهركونش

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05معنوي عند نسبة خطأ 

ش لنششأن(ش5 تضحشكبشثلج تاش 
ً
شكولوم 

ً
نت ئجشتد  رشكستو شث هركون ظشث لظفبش لا  س و شأظهرظشالرق 

،شتف ىد ش ديشتدد  رشكسدتو شث ا  سد و ،شإذشأظهرظشثر ث ا  س و شأك  ح    شقفاشثلجه شت و شثلجه ش يشكستو ش

(ش دديش1.79كبددعشكددبشق فلهفدد شثلج ت  ددبشث ف  غددبش أ(شتهفدد ش1.98(ش 3.95ى ددتشث تتدد  يش إذش لغدد شق فددبش ظ(شث حسددوببش

كبعشكبشق فلهد شأ(شتييش4.26حسوببش ،شإذش لغ شق فبش ظ(شث  ئجشىبس بش يشهركونشث ف رثاوركون حلنشظهرظشنت

شكولومدبش ديشق فددبش ظ(ش1.79ثلج ت  دبشث ف  غدبش 
ً
ظهددرشنتد ئجشهركدونشث ا  سديتونلنشتث فسددفورشالرتقد 

ُ
(شكدغ  ش د شت

 .شس   بش  شترت شإ تشمرجبشث ولومبث حسوببشإذشأظهرظشالرتق ش يشث توسط ظشثلح

لتد ئجش.شتتتفد شهدغيشث ث ا  س و ش يشكصداشث د  شأك  هل كش م ممشكفلعمش يشكستو ششأن تضحشكف شتد  ش

ث لد   ش دت شتحرمد شكسدتومى ظشث ا  سد و شكدبشث ه اداششثإلجهد م(ش ديشح  دبشBecker, et.al, 2001 فد شجد ءش د ش 

 ودد ماش دد تريشسدد كبشترك فددبششث وظ دد شإ ددتشكصدداشث دد  شتذ دد ش لفح الظددبشى ددتشتددوث نشث ا  سدد و ش دديشث دد  شتث ددغي
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  ث رى (شإذشل ن شب مشه  شهغيشث وثمشى   بششإ   شأب ر.شك شث وظ 
ً
بسي شكط ت بشى   بشتبدغاشىل د ششج ث

.شششح  ددددبشالدددوقشث توددددوم شسددددتت  رشيدددديشكددددغ  ث وصددددواشإ ددددتششأنث فلدددد ءشسددددتت  رشتسددددتاونش ط ئدددبشكفدددد ششإىدددد ممنشإالددد

 Becker, et.al, 2001, 479)58،ش ث رى ش،شب.ظش،ش) 

*(شهددوشندد تجش ش مدد ممشكسددتو شث ا  سدد و ش دديشكصدداشث دد  شبودد شثلجهدد شث هددوثئيشأنذ دد شإ ددتشش نودد تشث ف حثددوت 

 ظشث ا  سددددد و ش ونددددأشثحت دددد  صدددد ظشث و ددددل بشأم شذ ددددد شإ ددددتشث تدلشأمثءتكثددددعمشش دددددلمثءىددددبشيددددواشث فتددددعمشث  كل ددددبش

.شإذش سد و شتإحد ثثشتدوث نش ديشث ا  سد و ذ  ش سي شثستث رمشث هركوند ظشث لظفدبش لا شإن.شت م ممشث طل شىليه 

كدددبش دد اشقلدددبشث طددر شث الدددويش لا  سددد و شش  ش لتدلصدد ظشث و دددل بش دديشهدددغثشثلجهددتدد شت تمددد شثلجسدد ش   ا  سددد و 

 ونددد ظشأ(شأنشBecker, et.al, 2001تم كددد ش شششششششتثرتلددد  شث وظددد .شثألكوددد ءت مددد ممشثكتصددد  شث ا  سددد و شكدددبش

شكشث ا  سدد و 
ً
ش لو  دد شكددبشتودد ممشت طددرمشمث دداشثل ل ددبشت  رجهدد تدد ميشأمتثرث

ً
،شإذش ودد شث ا  سدد و شث ددلظ شكهفدد 

ث هركوند ظ.ششإالدرث  تىفل دبششثألبدا اث وظ ئ شثل لومبشكبشضف ه شىفل بشثندف نشث و  ظشث تلوىدبشتث تود ممش

 Becker, et.al, 2001, 478ش) 

هددوشث ددلظ شثألس سدد  ششهركددونشث فدد رثاوركون شأن(شSperelakisa& Bonks,1996, 580-585كددغ  شأكدد ش ش

ش ددديشث ح الظددبشى ددتشتدددوث نشث ا  سدد و شتث فسددفورشتحددد شحدد  ظشكو لددبشت بدددبشتهركدد
ً
ونشث ا  سدديتونلنش دد ميشمترث

  متريش يسشرئيس
ً
 ا  سد و ش ديشث سدوثئاش د ر شث  ترشثألس س  ش هدغيشث هركوند ظشهدوشث ح الظدبشى دتشتدوث نشثشإن.ش 

ح د ش ديشر د بشثىدت اشثألى د ءش.ش يشحلنشأنشتوث نشث فسفورشهوشذتشأهف دبشا نومدبشألنشالدد ثنشث فسدفورشثل ل ب

 .شث  تصبشقل اشثلح تث

ثن فددد نشهركدددونشث فددد رثاوركونشهدددوشنت مدددبشثرتفددد عشششأنكدددبش ددد اشث لتددد ئجشث سددد  دبشإ دددتشش نوددد تشث ف حثدددوت 

فددددددداشى دددددددتشتثيددددددد طشهركدددددددونشث ا  سددددددد و ش ددددددديشث ددددددد  شتث رتفددددددد عشث نسددددددد  ش هركدددددددونشث ا  سددددددديتونلنش وشأكددددددد  كسدددددددتو ش

 هركونش  شث  ترشثألس س  ش يشىفل بشتلظ  شث ا  س و ..ش يشحلنشأنشهغثشث ث ف رثاوركون 

 

عررررررض نترررررائت الهرمونرررررات املنظمرررررة للكالسررررريوم والفسرررررفور برررررين اختبررررراري قبرررررل الجهرررررد وبعرررررد فتررررررة  4-2-2

 االستشفاء ومناقشتها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  11.71)*( متوسط زمن اداء الجهد الهوائي لعينة البحث 
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 (5جدول )

للكالسيوم والفسفور بين يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة 

 اختباري قبل الجهد وبعد فترة االستشفاء

 املعالم اإلحصائية

 املتغيرات

 ت بعد فترة االستشفاء قبل الجهد

 ع  س ع  س املحسوبة

 ث ا  س و 

 كل فواش/ش تع
2.31 0.19 2.50 0.45 1.03 

 ث فسفور 

 كل فواش/ش تع
1.27 0.33 1.41 0.37 1.03 

ث ف رثاوركون هركونش  

   اوشررث /كا
28.26 8.56 27.19 14.51 0.24 

 هركونشث ا  سيتونلن

   اوشررث /كا
55.82 38.60 77.53 46.16 1.83* 

  1.79، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

الرقدد شكولومدد ش ددلنشحدد    شقفددداششأظهددرظنتدد ئجشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سددد و ششأن(ش7 تضددحشكددبشثلجدد تاش 

 شق فددبش،شإذش لغددث ا  سدديتونلنشبودد شالتددعمشث ستلددف ءثلجهدد شت ودد شالتددعمشث ستلددف ءشإذشحدد ثشثرتفدد عش دديشهركددونش

تظهدددددددرشنتددددددد ئجشهركدددددددو يشش(ش ددددددديشحدددددددلنش ددددددد 1.79كبدددددددعشكدددددددبشق فلهددددددد شثلج ت  دددددددبشث ف  غدددددددبش أ(شتيددددددديش1.83 ظ(شث حسدددددددوببش 

بش  شترت شإ تشالرتق ش يشث توسط ظشثلحس   شأظهرظ يشق فبش ظ(شث حسوببش يشحلنشش ث ف رثاوركونشالرق شكولوم

 .شمرجبشث ولومب

ث  مدد ممشثلح صددلبش دديشتددد  رشكسددتو شث ا  سدد و ش دديشكصدداشث دد  ش دد شترتدد شإ ددتشمرجددبششأن تضددحشكفدد شتددد  ش

لنشإ دددتشتوقددد شثلجهددد شثرتفددد عشهركدددونشث ا  سددديتونش نوددد تشث ف حثدددوبشتيددديشن تمدددبشىدددبشأادددرشثلجهددد شث سدددف .شت ث ولومددد

 ديشحدلنش د تيشمترشث ا  سديتونلنش ديششكبش  اشهركو يشث ف رثاوركون شث رم ض  شكف شأم شإ تشث كتف ءش   ا  س و 

ث ا  سدد و ششأكدد  ووفدداشث ا  سدديتونلنشى ددتش فدد ش سددفبشت .شث رتلدد  شكددبشث وظدد شتإ ددد  حف  ددبشكتلددبشث وظدد ش

 (192،ش2000.ش سو شث   بش،ش ئفبشلح جبشثلجس ى تشث نسفبشث تث فسفورش يشكصاشث   شتذ  ش لحف تش

.شث ا  سدديتونلنشإلالددرث ش  وندد ظشث ا  سدد و ش دديشث ف  كدد شتث سددوثئاش دد ر شثل ل ددبشثلحدد ال شث رئي دد أ ودد شتركلددزش

شتمد مثمشكود اش
ً
 صدورمشثكبددعششإالددرث ي فدر شهدغثشث هركددونش  سدتفرثرشىلد ك ش اددونشتركلدزشث ا  سدد و ش ديشث د  شيف و دد 

 (164،ش1990 كحيشث   بشت  رتنش،شششث ا  س و ش يشث   . ش م ممشكستو شىل

،ش  سدد و شتث فسددفورشتوفددداش دديش نشتثحددد ثرتفدد عش سدددفبشث اشأنش نر شث ف حثددد ددكددبش دد اشث لتددد ئجشث سدد  دبش

 سدفبشث فسدفورش ديشثلجسد ششأهف دبشأن(شإذشثسدتنتجش1989تتتف شهغيشث لت مبشكطشك شج ءش  ش سدل ف نشتى مد ش،ش
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 ونددددد ظشث ا  سددددد و شتث فسدددددفورشالولددددد ك ش دددددداشتركلدددددزشأ و ،شإذشتوجددددد شى قدددددبش دددددلنشقددددداشكدددددبش سدددددفبشث ا  سدددددأتادددددونش

ث فسفورش رتفطشكستو شث ا  س و شث ت  بشتث وبسش   وبسشتكطشذ  شالفيشبو شثلح  ظش رتفطشأتش ل ف ش

 (191،شش1989 سل ف نشتى م ش،شششبشث فسفورشتث ا  س و ش يش نشتثح .لاشك

شكف بشكفلعمشكبشث فسفورششالإده ك شتتو شث و  ظش(شأن شىل 2000تم ك ش ىف شث فت  ش،ش
ً
تفد شت رمم  

 (ش114،شش2000 ىف شث فت  ش،ششش.تث   شث ح طش ه شثأل سجب  اشس ئاش

شإ دتش ديشثلجسد ش ديشهدغيشثلشأهف تد ث فسدفورشت بدبش دلدبششإ دتأن شت شثلح جدبشش نتمر شث ف حث ح  دبش د ش رتد ت

 ث ف  ش ببش يشث وق شنفس ش  شمترش يشثلجه شث هوثئي.،شإذش ت ارشث فسفورش آ  بشمرجبشث ولومب

 : هد الالهوائي والهوائي ومناقشتهاعرض نتائت الهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين الج 4-3

وم والفسرفور برين الجهردين الالهروائي والهروائي فري اختبرار سرينتائت الهرمونرات املنظمرة للكال عرض 4-3-1

 اقشتها : بعد الجهد مباشرة ومن
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 (6جدول )

يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين 

 الجهد الالهوائي والهوائي في اختبار بعد الجهد مباشرة

 املعالم اإلحصائية        

 

 املتغيرات

 الجهد الالهوائي

 الجهد مباشرةبعد 

 الجهد الهوائي

 بعد الجهد مباشرة
 ت

 املحسوبة

 ع  س ع  س

 ث ا  س و 

 كل فواش/ش تع
2.25 0.53 2.66 0.27 2.66* 

 ث فسفور 

 كل فواش/ش تع
1.29 0.20 1.43 0.26 1.44 

 هركونشث ف رثاوركون 

   اوشررث /كا
28.29 13.92 19.01 5.96 2.12* 

 هركونشث ا  سيتونلن

 ررث /كا  اوش
48.48 25.88 70.15 34.66 1.66 

  1.71، قيمة )ت( الجدولية  11أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

نتدد ئجشث هركوند ظشث لظفددبش لا  سدد و شتث فسددفورشأظهدرظشالرتقدد شكولومددبش ددلنششأن(ش8 تضدحشكددبشثلجدد تاش 

،شإذش لغددددد شق فددددددبش ظ(شث ا  سددددد و ش صدددددلحبشثلجهددددد شث هدددددوثئيشأكددددد  ث تفددددد ريشبوددددد شثلجهددددد شإذشحددددد ثشثرتفددددد عش ددددديش

(ش دددديشحدددلنشظهددددرظشنتدددد ئجش1.71كبدددعشكددددبشق فلهددد شثلج ت  ددددبشث ف  غدددبش أ(شتهفدددد ش1.87(ش 2.66ث حسدددوببشى ددددتشث تتددد  يش 

كبددعشكددبشأ(شتيدديش2.12 شق فددبش ظ(شث حسددوببش ،شإذش لغددرثاوركونش صددلحبشثلجهدد شث  هددوثئيىبسدد بش هركددونشث فدد 

ث فسدفورشالرتقد شكولومدبششتأكد  (ش يشحلنش د شتظهدرشنتد ئجشهركدونشث ا  سديتونلنش1.71بشث ف  غبش ق فله شثلج ت  

 .شس   بش  شترت شإ تشمرجبشث ولومبالرتق ش يشث توسط ظشثلحشأظهرظ يشق فبش ظ(شث حسوببش يشحلنش

ش يشكستو ششأن تضحشكف شتد  ش
ً
تتفد شهدغيشش،شإذث ا  س و شش صلحبشثلجه شث هوثئيشأك  هل كشثرتف ى 

ثرتفدد عشكسددتو شث ا  سدد و ش دديشث دد  ش دد ميشإ ددتشثن فدد نش دديشث تحفلددزششأن(شStanley, 2004ث لت مددبشكددطشمرثسددبش 

 (شStanley, 2004,2 شش وص  شكف ش  ميشإ تشث تو شث ل   .ث و  يشث

ش 
ً
ميشإ دددتشحددد تثش سددد رمش ددديشكتلدددبشثلجهددد شث لددد   ش ددد  شأن(شSperelakis& Banks, 1996كفددد شأكددد شأ  ددد 

ىددددبششكسددددئو بألنشث ال ددددبشتتدددد ارشبسددددرىبشأليشتغلددددعش دددديشتركلددددزشهركددددونشث فدددد رثاوركونش دددديشث دددد  شتيدددديشث تدددد ثًءش،شث وظدددد 

 (Sperelakis& Banks, 1996, 581.ش ث ا  س و ش يشث   شمق دبش  ق دبشتلظ  

ث وصددي بشكددبش دد اشمالددطششثإلبدد رثظ،شإذش وفدداشى ددتشنددداش شمترشكهدد ش دديش   ددبشث ددتدل شث و دد ي لا  سدد و 

 ون ظشث ا  سد و ش ديشث سد ئاشأشإن.شإ تشث و لبشث طلوببشإل ص  ه  لتلداشكبش ل بشىصي بشإ تشأ ر ششثإلب رثظ
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 ددد ر شثل ل دددبشت ددديشكلددد ي شث تصددد  ظشث و دددل بشث وصدددي بشتموددداشث ل قددداشث وصددد  شث سدددتاشلدددو لنش حفددد شأ  ددد  ش

تادومبشحد ك شثل ل د ش و ش  وند ظشث ا  سدأ فسد ى مششإند م ث و  ظش لحركبشإذش تحلاشث ستاشلدو لنش فوداش

 (ش349-348،ش1992.ش ث  هلعيش،شث تدل شث و  يشث وصي بشتبغ  ش  ميشإ تشثإلب رم،شإذش ت شنداشتث او لن

 ددد ى ششتثألكودد ءثلجهدد شث وتدد اش دديشث لظددد  شث ت ث دديش وفدداشى ددتشتب دد شث ال ددبششأن دديشحددلنشت كدد شث صدد مرش

 ,Becker, et.al.شش  لطفدد شى ددتشثلجهدد شث  هددوثئيغثشكدد شثتدد ثنشث ا  سدد و شمتنشإحدد ثثشتغلددعش دديشكتلددبشث وظدد شتهدد

 (ش 2001,480

 

عررض نتررائت الهرمونرات املنظمررة للكالسريوم والفسررفور بررين الجهردين الالهرروائي والهروائي بعررد فترررة  4-3-2

 االستشفاء ومناقشتها : 

 (7جدول )

يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( املحسوبة للهرمونات املنظمة للكالسيوم والفسفور بين 

 الجهد الالهوائي والهوائي في اختبار بعد فترة االستشفاء 

 املعالم اإلحصائية

 

 املتغيرات

 الجهد الالهوائي

 بعد فترة االستشفاء

 الجهد الهوائي

 االستشفاءبعد فترة 
 ت

 املحسوبة

 ع  س ع  س

 ث ا  س و 

 كل فواش/ش تع
2.39 0.40 2.50 0.45 0.63 

 ث فسفور 

 كل فواش/ش تع
1.24 0.21 1.41 0.37 1.37 

 هركونشث ف رثاوركون 

   اوشررث /كا
22.74 8.42 27.19 14.51 0.91 

 هركونشث ا  سيتونلن

   اوشررث /كا
64.67 38.85 77.53 46.15 0.70 

  1.71، قيمة )ت( الجدولية  22أمام درجة حرية  0.05* معنوي عند نسبة خطأ 

نتدد ئجشث هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد و شتث فسددفورش دد شتظهددرشالرتقدد شكولومددبش دديششأن(ش9 تضددحشكددبشثلجدد تاش 

شإ دتشمرجدبشث ولومددب  دلنشثلجهد  بشبود شالتددعمششجف دطشث تغلدعثظش ديشحدلنشأظهددرظشالرقد ش ديشث توسدط ظش بددبش د ش رتد ت

 .شث ستلف ء

توودددومششثألمثءث نلددد بشث و ددد يش تفوددد ش صدددفبشى كدددبشهفدددوبشتق ددد ش ددديشث دددد رمشى دددتششأن تضدددحشكفددد شتدددد  ش

،ش1998،شث فتددد  شش.ش ىفددد ثلجهددد شأمثءثلجسددد شتددد رمم  شإ دددتشح  تددد شث طف و دددبش ددديشالتدددعمشثسدددتو ممشث ستلدددف ءشبوددد ش
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عث هدددد شثل  صدددبش دددديشث ل ح ددددبشثلح ومددددب.شلددداشتسدددد لبشكددددبشتسددد ئاشثسددددتو ممشث لددددف ءشسددددو ش ادددونش هدددد شت الشإنش،(117

شثألصدد ينشث هفددوبشإ ددتشث سددتو شإ ددتشح  ددبشالددوقشث توددوم شبلددااشسددروطشالددنشث وصددواشإإش،(64،شش1977 كم دد ش،ش

شإذثشل ن شب مشه  شث وثمشى  
ً
شأ   

ً
شبسدي شث ط ت دبشث و   دبشالدس اونشسروو 

ً
ىد ممشث فلد ءشسدتت  رشنشإإ بشج ث

،شإذشن حدداش دديشثلجهدد شث هددوثئيش مدد ممش سددفبشث فسددفورشكددبش دد اشسدد ئاش(58تسددتاونش ط ئددب.ش ث رىدد ،شبشظش،ش

يشالد ثن ش  مشأن،ش يشحلنش ف تشATPتث   شث ح طش ه شى تشث رر شكبشأنشث فسفورشكطلوبش تاومبششثأل سجب

 (ش114ش،ش2000.ش ىف شث فت  ش،شإ تشح تثشأنوثعشكو لبشكبشث تو 

 , ATP كبعش يشثلجه شث هوثئيشتذ  شألنشث ط قبشث   تنبشأثحت   شث فسفورشذتشأهف بششأنش نو تشث ف حثوت 

ADP , PC)شتثضحشكبشث تغلعشث لفو،ش يشش شتتووم ه شىبشيرم شث لظ  شث تكسج ن شتهغث أك  شت شثستلزثاله 

 .ث فسفور 

 ش:ث ستنت ج ظش1ش-ش5

 
ً
  -الجهد الالهوائي : أوال

 شأظهرظشنت ئجشث فح شك ش  تيش:ش

تجدددومشثن فددد نشكولدددويش ددديشكسدددتو شهركدددونشث فددد رثاوركونشبوددد شالتدددعمشث ستلدددف ءشكد رندددبشكدددطشح  دددبشكددد شقفددداشش-1

 ثلجه .ش

 اف ظشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشث تف رشبو شثلجه .شش-2

 .شح ثثشتغلعشكولويشاليه سفور(شمتنشإس طرمشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شى تشأك  ش ث ا  س و شتث فش-3

 
ً
  -الجهد الهوائي :  ثانيا

 أظهرظشنت ئجشث فح شك ش  تيش:ش

 تجومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و شبو شثلجه . -1

 .ش بشقفاشثلجه تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونشبو شثلجه شكد رنبش ح  -2

 م(.ش5تجومشثرتف عشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونشبو شالتعمشث ستلف ءش  -3

م(شكد رنددبش ح  ددبشكدد شقفدداش5 شتجددومشثرتفدد عشكولددويش دديشكسددتو شهركددونشث ا  سدديتونلنشبودد شالتددعمشث ستلددف ء -4

 .شثلجه 

 .شركلزشث فسفورش  اشثلجه شث هوثئي يسشهل كشالرقشكولويش يشكستو شت -5

 
ً
 - :ائي والهوائي بين الجهد الالهو  ثالثا

 شأظهرظشنت ئجشث فح شك ش  تيش:ش

 .شثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه شتجومشثرتف عشكولويش يشكستو شث ا  س و ش ي -1

 شش.تجومشثن ف نشكولويش يشكستو شهركونشث ف رثاوركونش يشثلجه شث هوثئيشكد رنبشبو شثلجه  -2
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  :التوصيات 5-2

  ف ش  تيش:شش نوص  شث ف حث 

ث دددو شكورالددبش   ددبشىفدداشث ا  سدد و شتث هركوندد ظششأل ودد بكرثىدد مشث دد ربلنشتث  تصددلنش دديشالو   دد ظشث ودد تش -1

 .ش ش يشثلجه  بشث  هوثئيشتث هوثئيث لظفبش 

ث ىتف رشح  دبشث ستلدف ءشتقد  شىوم هد شإ دتشثلح  دبشث طف و دبششولن   غشث  ربونشتث  تصونشبشأنضرترمش -2

يشقوثى ش غرنشث تفو اش ه ش شتأك حه بش يشث هركون ظشث لظفبش لا  س و شث ت رمف ظشث رم ض شإىط ءىل ش

 ش.تث تب  شتق ى مشالوقشث تووم شث ت رم شل  تحف اشث  ثئ 

ت  صدددددبش ددددديشثلجهدددددومشث رتفودددددبششضدددددرترمشكرثىددددد مشتلددددد تاشثأليوفدددددبشث غغثئ دددددبشث غل دددددبش   ا  سددددد و شتث فسدددددفور  -3

 .ث ل م

حددددد ثش   هركوندددد ظشث لظفددددبش لا  سددددد و ش دددديشكصدددداشث ددددد  شمرثسدددد ظشأ ددددر ش تح  ددددد شث تغلددددعثظشث  دددد شتشإجددددرثء -4

 .شت  ث شب مشك تلفبشتكس ال ظشك تلفب  س

مرثسدد ظشأ ددر ش تح  دد شث تغلددعثظشث  دد شتحدد ثش   هركوندد ظشث لظفددبش لا  سدد و شتأك حهدد ش دديشكصدداششإجددرثء -5

 .ست  ث شى لبشذتشكستو شرم ض  شأى تث   ش  

 .شيواشالتعمشث ستلف ءشت ببش دصرشأت إجرثءشمرثس ظشأ ر ش لفسشث تغلعثظش -6

 العربية: املصادر 

"ىل شث غ مشث صف ءش،شث غ مشث  رق بش،شث غ مشث بظرمبش،شهركون ظشش(ش:2002ث فط  لبش،شحف  شن   شت  رتنش  -1

 ،شثألهل بش لنلرشتث تو وطش،شىف ن.1،شبش"ث دل مشث ه ف بشتث لفوشتث تا ار

 ث فس و و ي"ش،شمثرشتثئاش لطف ىبشتث نلرش،شىف ن."ىل شث لفسشش(ش:2002 ن ش و    ش،شكحف شكحفومش،ش  -2

ش ل اش -3 ش، ش:2000 شإ رثه  ث ف  تي شث فس و و يش( شث لفس شبش"أس س بكف مئشش-ش"ىل  شمثرشتثئاش لنلرش،ش1، ،

 .شىف ن

،شمثرشث بت ش لطف ىبششش"ثإلى ثمشث ف  يش لنس ء"ش(ش:1986ث تبرم  ش،شتم طش  سلنش،شكحف شى يش،ش  سلنشي ش  -4

 .شج كوبشث وصاشتث نلرش،

"ىل شث غ مشث صف ءشث ه   وا كسش،شث غ مشث ل  ك بش،شث هركون ظشش(ش:2002ثلحفومش،شكحف شحسبشت  رتنش  -5

 .ش،شثألهل بش لنلرشتث تو وطش،شىف نشث لظفبش لا  س و "

ش  -6 شت  رتن شحسب شكحف  ش، ش:2002ثلحفوم شث لداشش( ش، شث تلفس ش، شث  ترثن ش، شث ه   شثإل س ن ش  و وج   "ىل 

 .ش،شثألهل بش لنلرشتث تو وطش،شىف نش2"ش،شب  ث وص

ش -7 ش، ش أث    غ شي  شث غن  شىف  ش:1997حف  شتث فسل يش( شث  كن  شث ليششش"ث تحل ا شس   شالو      ش ي   مثءثظ

 .شجستلعشرلعشكنلورمش،شج كوبشث وصاتس  شث ف ر م"ش،شرس  بشك 

 .ش لطف ىبشتث نلرش،شث وصاش"تغغ بشإ س ن"شمثرشثلحبفبش(ش:1992 شكحف شذنونش شث  هلعيش،شىف  -8
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شسفلعش  -9 شكحف  ش، شث   ب ش:2000سو  شكش( شتو وط ش، شث ف  ي" شتثلجه  شثألى  ء شتظ ئ  ش،ش"ىل  شث و ر  نل م

 .شثإلسبل رمبش،شكصر

 .ش،شمثرشث فبرشث ور يش،شكصرش"كوسوىبشالس و وج  شث رم ضب"ش(ش:1998س   ش شإ رثه  ث سا رش،شش -10

ث هركون ظشش،ش ي شثلحبفبش،شج كوبش"ش(ش:1989ث وف ،شىف شث رسواش سل ف نش،شرم نشرب  شتى م ش،شىف شش -11

 .شبغ ثم

 .،شمثرشث فبرشث ور يش،شث د هرمش""  و وج  شث رم ضبشتصحبشث رم ض  ش(ش:2000حف ش أث و ششأ و ىف شث فت  ،ش -12

ث فبرشمثرشش،ش1،شبش"الس و وج  شث ل  قبشث ف ن ب"ش(ش:2003حف ش أحف ش،شنصرشث   بش،شأث و ششأ و ىف شث فت  ش،ش -13

 .شث ور يش،شث د هرم

،شمثرشش1ب"الس و وج  شث ل  قبشث ف ن ب"ش،شش(ش:1993حف شنصرشث   بش أحف ش،شتس  ش،شأث و ششأ و ىف شث فت  ش،ش -14

 .شث فبرشث ور يش،شث د هرم

،شمثرشش1(ش:ش"الس و وج  شث ت رم شث رم ض  "ش،شب1984ث فت  ش،شأ وشث و شأحف ش،شى تيش،شكحف شحسبش شىف  -15

 . يش،شث د هرمث ور ث فبرش

ى مششكبشث تغلعثظششك تلفبشكبشث ت رم شث فتعيشى تشأس    "أارشثست  ث شش(ش:2000كحف ش شإ  م ش،ششىف  -16

 .تورثيشرلعشكنلورمش،شج كوبشث وصامكشأيرتحبكتع"ش،شش400نم  ش يشى تشث وظ ف بشتثإل 

،شمثرشث بت ش لطف ىبشتث نلرش،شش2 ش"ىل شث فسلجب"ش،ش(ش:1978ى ثيش،شكحيسبشحسبشتحل ش،شال ثمشبفوونش  -17

 ش.ج كوبشث وصا

،شمثرشش2ب،شش""الس و وج  شث ت رم شث رم ض  ش(شش:2000حف ش أث و ششأ و ى تيش،شكحف شحسبش،شىف شث فت  ش،ش -18

 .شث فبرشث ور يش،شث د هرم

 .شم،شمثرشث فبرشث ور يش،شث د هر 1بش،ش"ث ت رم شث رم ض  شأى  ء"تظ ئ شش(ش:1999حف ش أث دطش،شكحف شى يش -19

 .،شمثرشتثئاش لنلرش،شىف نش1،شبش"ثألى  ء"ىل شتظ ئ شش(ش:2002ث بفي   ش،ش    ش  -20

ث ف  ش لنلرشش،شكبتفبش1،شبش"(ش:ش"ثألسسشث فس و وج بش لت رمف ظشث رم ض ب2000ث ب   يش،شه ب شى ن نش  -21

 .تث تو وطش،شث اوم 

ش:2002كم  ش،شروس نش رمي طش،شكم  شكصلحش،شى يشترليش  -22 شش( ث رم ضب"ش،شمثرشث فبرشث ور يش،ش"الس و وج  

 ش.كصر

شث   بش،ش لعشث   بشت  -23 شت   شحف  ش كحي ش:1987موس ش، شمثرشث بتش( ش،  ش لطف ىبش"ىل شث فسلجبشث ف طرمب"

 .شتث نلرش،شج كوبشث وصا

 .شمشث تول  شث و  يش،شج كوبشث وصا"كد كبش يشث ب ف  ءشثلح  ت بشث رم ض ب"ش،شت ثر شث رى ش،شصف ءش بشظ(ش: -24

،شكلظفبشش"ث ر طش يشث فلز و وج  شث طف ب"ش(ش:1997ث ه  يش،شص مقش،شر  فونشتهواش،شترجفبشص مقشث ه  يش  -25

 .شث صحبشث و   بش،ش لعتظ
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ش"أسسشث ب ف  ءشث و كبشتث و ومبشتثلح  ت ب"ش،شترجفبشكه يشن  يشث  لو شتقيسش(ش:1978رش،شش هو  ش،شجون -26

 .،شج كوبشث فصرمش3ىطوثنشبرم ش،ش 
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