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ملخص البحث
هدف البحث
 التعرف على تأثير جهد املنافسة على كفاءة عمل بعض املنظمات الحيوية وتركيز حامض الالكتيك بالدم لسباقي 100م و200م سباحة حرة.
اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ،وقد تم تحديد مجتمع البحث وهم سباحو منطقة الفررات اووسرو والبرالد عرد هم
ً
سباحا لسباقي 100م و200م سباحة حرة وبعدها تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية والبالد عد ها ( )8سرباحين وهرم كشرنلون
()14
نسبة ( ) 57.142%من مجتمع البحث ومن ثم أجراء التجانس لعينة البحث في املتغيرات التي يمكن أن تؤثر على النتائج.
بعد معالجة البيانات أحصائيا وعرض وتحليل ومناقشة النتائج التي توصل اليها الباحثون استنتجو التالي:
 -1كانت كفاءة املنظمات الحيوية لسباق200م سباحة حرة أفضل من 100م سباحة حرة.
 -2تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد لسباق200م سباحة حرة كان أكبر مقارنة ب100م سباحة حرة.
من خالل اوستنتاجات التي توصل اليها الباحثون يوصون باألتي :
 -1األستفا ة من نتائج املنظمات الحيوية وتركيز حامض الالكتيك بعد سباقي 200م و100م سباحة حرة ألنها تعطي للمدرب معلومات قيقة
عن الحالة التدريبية للسباحين .
 -3إجراء راسات مشابه على فئات عمرية أخرى في فعاليات اخرى.
ضربونةوةي ترشي الكتيك
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ضربونةوةي ترشي الكتيك لة خويَن تايبةت بة ياريزاناني ِراكردني( 100وة  ) 200مةتر مةلةواني سةربةست .
ِ
وة تويَذةران بةرنامةي وةصفيان بةكارهيَناوة لةبةر طونجاني لةطة َل سروشتي تويَذينةوةكة وة كؤمةلَطاي تويَذينةوةكة
ناوةراست كة ذمارةيان ( )14مةلةوان بوو تايبةت بة ِراكردني ( 100و )200
ثيَكهاتووة لة مةلةواناني ناوضةي فوراتي
ِ
َ
هةرةمةكي كة ذمارةيان ()8
مةتر لة مةلةواني سةربةست ،دواتر هةلبذاردةي تويَذينةوةكة دةستنيشان كرا بةشيَوةيةكي ِ
مةلةوان بوو دواتر تويَذينةوةكة ضارةسةركرا بة هؤكارةكاني ئامار وة تويَذةران طةيشتنة ئةم دةرئةنجامانةي خوارةوة-:
 تواناي ِر َيكخراوة زيندةييةكان لة ِراكردني ( ) 200مةتر مةلةواني سةربةست باشتربوو لة ( ) 100مةتري مةلةوانيسةربةست .
ضربوونةوةي ترشي الكتيك لة خو َين دواي ماندوبون لة ِراكردني ( )200مةتر مةلةواني سةربةست طةورةتر بوو بة
 ِبةراورد بة ِراكردني ( )100مةلةواني سةربةست .
لة ِراسثاردةكاني ئةم تو َيذينةوةية -:
ضربوونةوةي ترشي الكتيك دواي ِراكردني ( 100و )200
 سوود وةرطرتن لة ئةنجامةكاني ِريَكخراوة زيندةييةكان و ِمةتر مةلةواني سةربةست لةبةر ئةوةي زانياري ورد و درووست دةبةخشيَت بة ِراهيَنةران لةسةر باري مةشقي
مةلةوانان .
 -2ئةنجامداني هاوشيَوةي ئةم تويَذينةوةية لةسةر قؤناغةكاني تةمةن و وة ياري جياواز .
Effect of the competition effort on the efficiency of some vital organizations and the
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The swimming game, especially the 100m and 200m freestyle races, is the work of the
anaerobic system. This is a sign that during the race there will be a accumulation of lactic acid
in large quantities so swimmers must bear this accumulation in the muscle and blood and that
the swimmer does not stop working and hit him The importance of research to stand on the
mechanism of the work of organizations to combat the resistance of fatigue due to the
accumulation of lactic acid during the races of 100 m and 200 m freestyle and thus maintain
the performance of the performance of swimmers during the race and through the fastest
performance for as long as possible during the competition The aim of the research is to
identify the effect of the competition effort on the efficiency of some vital organizations and
the concentration of lactic acid in blood for the 100m and 200m freestyle races. The most
important conclusion is that the efficiency of the organizations of the 200 m freestyle freestyle
is better than 100 m freestyle and the concentration of lactic acid in the blood after the effort
.of the 200 m freestyle was bigger than 100 m freestyle.
-1التعريف بالبحث :
-1-1املقدمة وأهمية البحث :
أن علرم الكيميراء الحيويررة مرن العلرروم التري هررتم بدراسرة التغيررات الكيميائيرة التري تحرردن أثنراء أنترراز الطاقرة الالضمررة للعمرل العضررلي
وكذلك العمليات الحيوية املختلفة التي تتم في الخاليا العضلية نتيجة التمثيل الغذائي .
ويحرردن نتيجررة الترردري املسررتمر والجهررد البرردني املسررلو علررى الريا رريين العديررد مررن التغيررات سررواء كانررت تغيررات بدنيررة مررن تنميررة
للصفات البدنية الخاصة بنوع النشاط البدني املمارس أو تغيررات اخليرة تشرمل تغيررات وةيفيرة أو كيميائيرة ألجهرمة الجسرم املختلفرة وحسر
نرروع الترردري والجه ررد البرردني املمررارس للعب ررة والفعاليررة أ تعمررل عل ررى تحسررين كررل م ررن مسررتوى التكيررع الفس رريولو ي ألجهررمة وأعضرراء أجس ررام
الريا يين وتحسين سررعة اسرتعا ة الشرفاء بعرد تنفيرذ وحردة تدريبيرة راقة ،وبالترالي فران الجهرد املبرذول يجر ان كعتمرد علرى نسربة مسراهمة
نوع الطاقة السائدة ونسبة األنظمة اوخرى التي تتصع فيها اللعبة أو الفعالية الريا ية والصفات املميزة للمرحلة التدريبية .
ً
وأن لعبررة السررباحة وخصوص ررا سررباقي 100م و 200م س ررباحة حرررة ين ررون العمررل فيهررا بالنظ ررام الالهرروائي (الالكتين رري) بنسرربة عالي ررة
وهذا إ ارة إلى انه خالل فترات السباق سرينون هنالرك ترراكم لحرامض الالكتيرك بكميرات كبيررة لرذلك وجر علرى السرباحين تحمرل هرذا الترراكم
ً
في العضلة والدم وأو يتوقع السباح عن العمل ويصرببه التعر مبكررا .ومرن ماتقردم تجلرت أهميرة البحرث فري الوقروف علرى اليرة عمرل املنظمرات
الحيوي ررة ملقاوم ررة التعر ر الن رراتج ع ررن تر رراكم ح ررامض الالكتي ررك أثن رراء س ررباقي 100م و200م س ررباحة ح رررة وبالت ررالي املحافظ ررة عل ررى تحم ررل األ اء
للسباحين خالل فترة السباق ومن خالل سرعة األ اء ألطول فترة ممكنة خالل املنافسة ون حصول التع الذي كعتبر معوق لال اء .
-2-1مشكلة البحث .
أن سباقي 100م و200م سباحة حرة يتميز بهما السباح ب بذل جهد وهوائي وكتيني عالي نتيجة او اء خالل السباق أو املنافسة ويقوم
السباح باأل اء بأقص ى مايمكن وبهذا تنون هناك اعباء إ افية عالية على السباح تحتم علية املحافظة على مستواه البدني وعدم حدون
التع واإلنهاك الذي يؤ ي بدورة الى التأثير السلبي على السباح فيج أن كعمل على رفع كفاءة البدنية الى أعلى املستويات التي من خاللها
يمكنة من تحقيق أفضل النتائج وبأقل مجهو ومن خالل ما تم كره تتجلى مشنلة البحث في السؤال التالي (-:هل هناك تأثير لجهد املنافسة
على كفاءة عمل بعض املنظمات الحيوية وتركيز حامض الالكتيك بالدم لسباقي 100م و200م سباحة حرة ) .
 3-1أهداف البحث
 .1التعرف على تأثير جهد املنافسة على كفاءة عمل بعض املنظمات الحيوية وتركيز حامض الالكتيك بالدم لسباقي 100م و200م سباحة
حرة .
 4-1فرض البحث :
 .1هنرراك تبرراين لتررأثير جهررد املنافسررة علررى كفرراءة عمررل بعررض املنظمررات الحيويررة وتركيررز حررامض الالكتيررك بالرردم لسررباقي 100م و200م سررباحة
حرة .
 5 -1مجاالت البحث .

 1-5-1املجال البشري  -:سباحي منطقة الفرات اووسو للمتقدمين رجال للموسم 2017-2016
لسباق 100م و200م سباحة حرة . .
 2-5-1املجال الزمني  2017/6/11 -:ولغاية . 2017/8/26
 3-5-1املجال املكاني  -:املسبح األيطالي في الديوانية ومختبر ( البال ) للتحليالت املر ية في مدينة الديوانية .
 6 -1تعريف املصطلحات
املنظمات الحيوية :املنظمات الحيوية بمختلع أنواعها تعمل على جعل الرياض ي لة القدرة والقابلية على تحمل األرتفاع الحاصل بتركيز
حامض الالكتيك أثناء الجهد في التدري واملنافسات أ "أن املنظمات الحيوية  Buffersاحدى الطرائق التي بها كستطيع الجسم تحمل ضيا ة
ً
ً
تراكم حامض الالكتيك  ,فاملنظمات تخفع من قوة حامض الالكتيك فتجعله حامضا عيفا لدرجة أن تواضن PHفي النسيج العضلي و
يتجه إلى اونخفاض بمعدل سريع ,ويعد معدل الجلكمة هي الطريقة املناسبة وستمرار أنتاز الطاقة .
أنواع املنظمات الحيوية :
ً
من خالل ماتطرقنا الية سابا فأن املنظمات الحيوية تعمل على مواضنة  PHالدم ومحاولة الحفاظ علية من املستوى السوي وهذة األلية
تعمل علية ثالن أنواع من املنظمات الحيوية وهي كالتالي :
ً
أوو  :املنظمات الحيوية الكيميائيةsystem chemical Buffering
ً
ثانيا  :منظم التهوية الرئويةVentilator Buffer
ً
ثالثا  :املنظم الحيوي النلويRenal Buffer
-2منهجية البحث واجراءاته امليدانية -:
-1-2منهج البحث -:
اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي باألسلوب املسحي .
 2-2مجتمع وعينة البحث -:
ً
قد تم تحديد مجتمع البحث وهرم سرباحو منطقرة الفررات اووسرو والبرالد عرد هم ( )14سرباحا لسرباقي 100م و200م سرباحة حررة
وبعدها تم اختيرار عينرة البحرث بالطريقرة العشروائية والبرالد عرد ها ( )8سرباحين وهرم كشرنلون نسربة ( )57.142%مرن مجتمرع البحرث ومرن ثرم
أجراء التجانس لعينة البحث في املتغيرات التي يمكن أن تؤثر على النتائج وكما في الجدول (. )1
الجدول () 1
يبين األوساط الحسابية واونحرافات املعيارية وقيم معامل األلتواء واوختالف لعينة البحث
املتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوسيط

1

الطول (سم)

168.329

6.285

168.500

2

الوزن (كغم)

69.500

4.972

68.000

3

العمر(سنة)

23.162

3.901

22.000

4

العمرالتدريبي (سنة)

7.500

2.003

6.0000

ت

معامل االلتواء
0.675
0.8240.2070.331-

معامل االختالف
3.733
7.153
16.842
26.706

* يتبين من الجدول ( )1أن جميع أفرا عينة مروضعين توضيعرا طبيعيرا براملتغيرات الدخيلرة مرن خرالل نترائج معامرل األلترواء التري كانرت
بين  1±ومتجانسة بأستخدام قانون معامل اوختالف أ كانت جميع القيم أقل من . % 30
 3-2وسائل جمع املعلومات واألجهمة واأل وات املستخدمة .
 1-3-2وسائل جمع املعلومات-:
 املصا ر واملراجع العربية واوجنبية .

 اوختبارات ..
 املقابالت الشخصية .
 كا ر عمل مساعد وكا ر طبي متخصص .
 2-3-2األجهمة واأل وات املستخدمة .
 ساعة توقيت عد (. )3
 جهاض قياس معدل النبض والضغو (رسغي ) اننليزي
 جهاض فصل منونات الدم (  ) Senter fugeبسرعة (  5000ورة  /قيقة ) .
 جهاض املطياف الضوئي ( ( spctrophometerاملاني الصنع .
 جهاض الكتروني(الدستاميتر) لقياس الطول و الوضن.
 محرار لقياس رجة حرارة القاعة املغلقة والرطوبة أر ني الصنع .
 كاميرا فيديو عد ( . )2
 حاسوب محمول نوع  DELLعد ( . )1
 صافرات عد (. )2
 صندوق تبريد ( . (cool box
 باستور بايببت لغرض سح بالضما الدم والسيرم من األنابب بعد الفصل .
 حقن طبية سعة (10مل).
 أنابب حفظ الدم عا ية .
 أنابب حفظ الدم تحتوي على ما ة  EDTAمانعة التخثر .
 قطن طبي و موا معقمة .
 كتات مستور ة لغرض قياس املنظمات الحيوية ونسبة تركيز حامض الالكتيك .
 جهاض قياس حامض الالكتيك نوع (.)lactic pro2
 رك تيوب صيني .

 4-2التجربة اوستطالعية -:
أجرررى البرراحثون التجربررة اوسررتطالعية يرروم اوثنررين املوافررق  2017 / 6 /12السرراعة الثانيررة عص ررا فرري املسرربح األيطررالي فرري الديوانيررة
على عينة من ( )5سباحين من مجتمع البحث وكان الهدف من هذه التجربة اآلتي -:
 التأكد من أجراء سباقي 100م و200م سباحة حرة وطبيعة اوجراءات املرفقة لها .
 التأكد من الوقت في أجراء الفحوصات املختبرية الخاصة بعينة البحث .
 هيئة النا ر الطبي واملساعد الى جان تحديد الصعوبات التي قد تواجه عمل تلك النوا ر .
وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التجربة اوستطالعية اوولى كاآلتي:

-1

كان ررت هنال ررك إمناني ررة إلج رراء س ررباقي 100م و200م س ررباحة ح رررة وكاف ررة اوجر رراءات املرافق ررة له ررا وك ررذلك التحل رريالت املختبري ررة الخاص ررة
بالبحررث و سررالمة عمررل تلررك األجهررمة الخاصررة بررذلك العمررل ومعرفررة النرروا ر الطبيررة املسرراعدة آلليررة سررح الرردم وكرذلك توضيررع عينررات
الدم املأخو ة من السباحين على أنابب حفظ الدم املخصصة لنل تحليل .

 5 -2خطوات إجراءات البحث امليدانية-:
 1-5-2القياسات املستخدمة في البحث -:
وتضررمنت كررل مررن قياسررات الطررول ،الرروضن  ,العمررر والعمررر الترردريبي  ،القياسررات الكيميائيررة املتمثلررة بقيرراس مسررتويات املنظمررات
الحيوية الكيميائية (الهيموكلوبين والفوسفات ) وتركيز حامض الالكتيك في الدم .
 2 -5-2جهد املنافسة -:
وهو عبارة عن سباقي 100م و 200م سباحة حرة وتم أجراءة في يومين وكالتالي :

ً
اليرروم اوول  :أجررري يرروم الجمعررة  2017/7/16السرراعة العا رررة صررباحا لسررباق 100م سررباحة حرررة وفررق القررانون الرردولي للسررباحة وتررم تطبيررق
كافررة اإلج رراءات القانونيررة الترري تخررص السررباق وتررم تسررجيل ضمررن السررباق مررن قبررل كررا ر ترردريبي متخصررص وكرران مسررتوى او اء برراعلى مسررتوى
للجهررد حسر اوتفرراق مررع الالعبررين واملرردربين ونررة يررتم مررن خاللهررا أختيررار الالعبررين الررذين يمثلررون أنررديتهم للمشرراركة ببطولررة العرراق حتررى تنررون
السباق مشابهة بظروفه للسباقات الرسمية.
اليوم الثاني  :أجري يوم السبت  2017/7/17سباق 200م سباحة حرة بنفس اولية لسباق 100م سباحة حرة .
 6-2التجربة الرئبسية :
ً
قررام البرراحثون بالقياسررات واوختبررارات يررومي الجمعررة والسرربت املرروافقين  2017/7/17-16السرراعة العا رررة صررباحا تضررمن اوج رراء سررح
عينررات م وريرردي مررن السررباحين بمقرردار (  5مررل ) مررن كررل سررباح مررن عينررة البحررث قبررل الجهررد البرردني للسررباق بحيررث ينررون االالعبررين فرري حالررة
راحرة كاملررة وبرردون ممارسررة أي جهرد برردني  ،وقررد تررم سرح الرردم بواسررطة كررا ر طبرري متخصرص ومررن الوريررد فرري منطقرة السرراعد  ،وهررم فرري و ررع
الجلرروس علررى كر ر ي وتو ررع فرري تيوبررات أعتيا يررة يتنررون مررن ( )8تيرروب مرررقم حس ر تسلسررل السررباحين وبعررد لررك يقرروم بررأجراء سررباقي 100م
و200م سررباحة حرررة وبعررد اونته رراء مبا رررة مررن السررباق ي ررتم سررح الرردم الوريرردي ف رري منطقررة السرراعد وتررم حس رراب الررممن مررن لحظررة خ ررروز
السررباح بعررد السررباق الررى منرران سررح الرردم الوريررد وأكمررال أج رراءات سررح الرردم لنررل أفررا عينررة البحررث ( )8سررباحين مررن  60-30ثانيررة وبعررد
فترة من  5 -3قائق يتم سح الدم الشعيري للحصول على تركيز حامض الالكتيك بعد الجهد .
 7-2الوسائل اوحصائية -:
استخدم الباحثون الحقيبة اوحصائية  SPSSاإلصدار ( )21وأستخرجو منها النتائج .
 -3عرض النتائج ومناقشتها -:
 -1-3عرررض ومناقشررة نتررائج املنظمررات الحيويررة الكيميائيررة وتركيررز حررامض الالكتيررك فرري الرردم قبررل الجهررد وبعررده لسررباقي 100م و200م سررباحة
حرة .
الجدول () 2
يبين نتائج الفروق للمنظمات الحيوية الكيميائية وتركيز حامض الالكتيك في الدم قبل الجهد وبعده لسباقي 100م و200م سباحة حرة
ت
1
2
3
4

املتغيرات
الهيموكلوبين
املنظمات
Gm/dl
الحيوية
الكيميائية
الفوسفات
Mmol/l
حامض الالكتيك
Mmol/l
ضمن السباق
قيقة

القياسات
100م
200م
100م
200م
100م
200م

بعد الجهد

قبل الجهد
س

ع

14.758

0.241

1.178

0.122

1.314

0.101

100م
200م

س

ع

13.217
13.497
1.512
1.344
8.768
9.695
1.078
2.047

0.049
0.027
0.066
0.035
0.802
0.729
0.462
0.386

قيمة (*)T
املحسوبة

مستوى
الدولة

12.117
10.729
13.634
7.378
22.6356
25.5678

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

* معنوي
من الجدول( ) 2نجد انه في املنظمات الحيوية الكيميائية لنل من سباقي 100م و200م سباحة حرةوتركيز حامض الالكتيك في
الدم ةهر التالي وحس كل متغير :
الهيموكلوبين كعمو الباحثون السب الى ةهور الفروق للهيموكلوبين وملصلحة قبل الجهد لنل من سباقي 100م و200م سباحة
حرة كعو الى اإلنخفاض في مستوى هيموكلوبين الدم بعد الجهد الالهوائي لسباقي 100م و200م سباحة حرة نتيجة ارتباطه بالهيدروجين
لتخفيع دة الحمو ة التي قد تسببها ايونات الهيدروجين املتحررة أ كعمل الهيموكلوبين املحافظة على (  ) PHالدم من الحدو
الطبيعية إ أن ثاني اوكسيد املتحرر في الخاليا العضلية نتيجة الجهد الالهوائي الحاصل على األنسجة العضلية لالع يتفاعل مع املاء منونا
حامض الناربونيك الذي كغير من  PHالدم بشنل بسيو  ,وان هذه العملية تتم في الكريه الحمراء وبعد أن يتنون  H2CO3فيها يتأين ليتحول

مرة أخرى إلى البيكربونبت Hco3-وايون الهيدروجين  H+وبذلك من املمكن املحافظة على تركيز  Hco3-ألطول مدة ممكنة قريبا من الحالة
السوية  ,أما ايون الهيدروجين املتحرر من عملية تأين  H2CO3فيتم رؤها عن طريق اكتساب جمئ  Hbإلى الهيدروجين وبذلك يتحول إلى
H+
+ Hb
 HHbوكما في املعا لة األتية HHb
وكما موضح في الشنل (. )1

الشنل ()1
يوضح األوساط الحسابية للهيموكلوبين لسباقي 100م و200م سباحة حرة ( قبل الجهد وبعده) .
الفوسفات كعمو الباحثون السب الى ةهور الفروق للفوسفات وملصلحة بعد الجهد كل من سباقي 100م و200م سباحة حرة
كعو الى أن اإلرتفاع في مستوى الفوسفات بعد الجهد الالهوائي الناتج من ا اء السباحين لسباقي 100م و200م سباحة حرة وهو أن نظام
الدرء الفوسفاتي هو " مميج من الفوسفات  HPO4وحامض الفسفوريك  H2PO4ويعمل عمل نظام البيناربونات  .فإ ا أ يع حامض قوي
مثل حامض الهيدروكلوريك  HCLفإنه كستبدل بحامض الفسفوريك الضعيع ويتغير  PHنحو الطبيعي .وبالرغم من أن نظام ارئة
ً
ً
الفوسفات لبس ا أهمية رئبسة كدارئة للسوائل خارز الخاليا او أنه يلع ورا رئبسا في رء السائل النبيبي النلوي وسوائل اخل الخاليا .
والعنصران الرئبسيان لنظام ارئة الفوسفات هما  H2Po4-و = . HPO4وعند إ افة حامض قوي مثل  HCLالى مميج من هاتين املا تين فإن
القاعدة = HPO4تتقبل الهيدروجين وتتحول الى : H2Po4-
HCL + Na2HPO4
NaH2PO4 + Nacl
ونتيجة لهذا التفاعل  ,كستبدل الحمض القوي  HCLبكمية إ افية من حامض عيع  , Na2HPO4مما يقلل اونخفاض في . PH
وعندما تضاف قاعدة قوية  ,مثل  NaOHالى نظام الدارئه فأن  OH-يتم رؤه بواسطة  H2Po4-لتشنل كميات إ افية من HPO4
وماء.
NaH2PO4+ H2O
NaOH + Na2HPO4
وكما في الشنل (. )2

الشنل ()2
يوضح األوساط الحسابية للفوسفات لسباقي 100م و200م سباحة حرة ( قبل الجهد وبعده) .
أما بالنسبة لتركيز حامض الالكتيك في الدم كعمو الباحثون السب الى ةهور الفروق لتركيز حامض الالكتيك في الدم ولصالح بعد
الجهد لنل من الشوطين األول والثاني كعو الى أن اإلرتفاع في مستوى التركيز إن أ اء أفرا عينة البحث أثناء الجهد لنل من الشوط األول
ً ً
ً
ً
والثاني كان بشدة عالية جدا وهذا الجهد يجعل هنالك عبئا عاليا جدا على السباحين وخصوصا عندما ينون األ اء بأقص ى جهد  ,آ أن
العمل بالشدة العالية قا ر على ضيا ة حامض الالكتيك في الدم بسب عملية تحلل السكر الالهوائي الذي يقوم به الجسم إلعا ة مرك ATP
اخل الخلية العضلية مع عدم كفاية األوكسجين الوار إلى العضالت العاملة األمر الذي يؤ ي إلى عدم مقدرة امليتوكوندريا على إ خال أيون
ً
الهيدروجين املتحرر إلى السلسلة التنفسية وبذلك يتحد حامض البايروفيك مع أيون الهيدروجين منونا حامض الالكتيك  ,وانه عند تحطيم
جميئة النلوكوض يتحرر حامض البايرفيك مع كمية قليلة من  ATPثم يتفاعل البايروفيك مع األوكسجين  ,وعندما تتقلص العضلة بشدة ففي
هذه الحالة ستقل نسبة األوكسجين في الدم وبذلك سبتحد البايروفيك مع ايونات الهيدروجين املتحررة لتنوين حامض الالكتيك.وكما في
الشنل (. )3

الشنل ()3
يوضح األوساط الحسابية لتركيز حامض الالكتيك لسباقي 100م و200م سباحة حرة ( قبل الجهد وبعده)
 -2-3عرض ومناقشة نتائج املنظمات الحيوية الكيميائية وحامض الالكتيك بعد الجهد بين سباقي 100م و200م سباحة حرة
الجدول () 3

يبين نتائج الفروق للمنظمات الحيوية الكيميائية وتركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد بين سباقي 100م و200م سباحة حرة
200م

100م
س

ع

س

ع

قيمة (*)T
املحسوبة

مستوى
الدولة

الهيموكلوبين
Gm/dl

13.217

0.049

13.497

0.027

6.789

0.002

الفوسفات
Mmol/l

1.512

0.066

1.344

0.035

6.873

0.002

3

حامض الالكتيك
Mmol/l

8.768

0.802

9.695

0.729

4.1546

0.011

4

ضمن السباق
قيقة

1.078

0.462

2.047

0.386

ت
1

2

املتغيرات
املنظمات
الحيوية
الكيميائية

* معنوي
من الجدول( )3نجد انه في املنظمات الحيوية الكيميائية للمجموعة التجريبية ةهر التالي وحس كل متغير :
الهيموكلوبين كعمو البراحثون سرب الفرروق املعنويرة بعرد الجهرد برين سرباقي 100م و200م سرباحة حررة ولصرالح 200م بعرد الجهرد للهيموكلروبين
ً
الرردم الررى أن كررال السررباقين كانررا و رردة عاليررة علررى أف ررا عينررة البحررث لكررن كانررت النسرربة ات الشرردة األعلررى أكثررر تررأثيرا علررى السررباحين بعررد
الجهد لسباق 200م سباحة حرة وهذا كعني حدون تطرور ملحروظ لعمرل وكفراءة الهيموكلروبين أثنراء الجهرد البردني العرالي وبعرده وهرذا يردلل علرى
هرذا التطرور أنرره بعرد الجهرد العررالي تتحررر الجرذور الحرررة التري هراجم  Hbوتؤكسررده إلرى مركر امليثموكلرروبين,ولكن فري وقرت الراحررة وبوجرو أنررميم
خرا وهرو( ) NADH – cytochromeيخترزل امليثموكلروبين إلرى هيموكلروبين مررة أخررى  .إلري جانر لرك إن تحررر الهيردروجين سروف يتسرب فري
ضيا ة مرك الهيموكلوبين املختزل والعكس بسب ضيا ة ( oxyhemoclobinهيموكلوبين املؤكسد ) وكما في املعا لة اآلتية :
ً
 Hbo2 + H+ومن لك نالحظ انخفا ا في مستوى هيموكلوبين الدم نتيجة ارتباطه بالهيدروجين
Hb +O2
لتخفيع دة الحمو ة التي قد تسببها ايونات الهيدروجين املتحررة كما موضح في الشنل(. )4

13.5
13.45
13.4
13.35

م سباحة حرة

13.3

م سباحة حرة

13.25

13.2
13.15

13.1
13.05
الهيموكلوبين

الشنل ()4
يوضح األوساط الحسابية للهيموكلوبين بين سباقي 100م و200م سباحة حرة بعد الجهد.

الفوسفات كعمو الباحثون الفروق املعنوية بعد الجهد بين سباقي 100م و200م سباحة حرة ولصالح 100م الى َّ
أن الجهد املبذول
لكال سباقي 100م و200م سباحة حرة كان لها تأثير لكن هذا التأثير كان أكثر دة لسباق 200م وبالتالي حدون أنخفاض للفوسفات لسباق
200م سباحة حرة نتيجة عملة كمنظم حيوي مهم للمحافظة على  phالدم وبالتالي ضا ت من كفاءة املنظم الحيوي الفوسفاتي أ أنه " يلع
ً
ً
ورا رئبسا في رء السائل النبيبي النلوي وسوائل اخل الخاليا  .والعنصران الرئبسيان لنظام ارئة الفوسفات هما  H2Po4-و =. HPO4
وعند إ افة حامض قوي مثل  HCLالى مميج من هاتين املا تين َّ
فإن القاعدة = HPO4تتقبل الهيدروجين وتتحول الى : H2Po4-
HCL + Na2HPO4
NaH2PO4+Nacl
ونتيجة لهذا التفاعل  ,كستبدل الحمض القوي  HCLبكمية إ افية من حامض عيع  , Na2HPO4مما يقلل اونخفاض في PH
.
وعندما تضاف قاعدة قوية  ,مثل  NaOHالى نظام الدارئة فأن  OH-يتم رؤه بواسطة  H2Po4-لتشنل كميات إ افية من
= HPO4وماء .
NaOH + Na2HPO4
H2ONaH2PO4+
وفي هذه الحالة تقايض قاعدة قوية  NaOHبقاعدة عيفة  Na2HPO4مما و كسب سوى ضيا ة طفيفة فقو في البهاء .وكما
موضح في الشنل(. )5

الشنل ()5
يوضح األوساط الحسابية للفوسفات بين سباقي 100م و200م سباحة حرة بعد الجهد
أما بالنسبة لتركيز حامض الالكتيك في الدم فيعمو الباحثون سب ةهور الفروق املعنوية لتركيز حامض الالكتيك في الدم بعد
الجهد بين سباقي 100م و200م سباحة حرة كانت لصالح سباق 200م سباحة حرة فيمكن أكعاض السب الى أن الجهد لسباق 200م كان أكبر
من سباق 100م سباحة حرة ويرجع لك الى ضيا ة كفاءة عمل املنظمات الحيوية للتخلص من ضيا ة حامض الالكتيك .
باإل افة الى لك فإن العمل بالشدة العالية قا ر على ضيا ة حامض الالكتيك في الدم بسب عملية تحلل السكر الالهوائي الذي
يقوم به الجسم إلعا ة مرك  ATPاخل الخلية العضلية مع عدم كفاية األوكسجين الوار إلى العضالت العاملة األمر الذي يؤ ي إلى عدم
ً
مقدرة امليتوكوندريا على إ خال أيون الهيدروجين املتحرر إلى السلسلة التنفسية وبذلك يتحد حامض البايروفيك مع أيون الهيدروجين منونا
ُ
حامض الالكتيك  .إ يؤكد( َّ ) Brainأنه عند تحطيم جميئة النلوكوض يتحرر حامض البايرفيك مع كمية قليلة من  ATPث َّم يتفاعل البايروفيك
مع األوكسجين  ,وعندما تتقلص العضلة بشدة ستقل نسبة األوكسجين في الدم وبذلك سبتحد البايروفيك مع ايونات الهيدروجين املتحررة
لتنوين حامض الالكتيك كما موضح في الشنل(. )6

الشنل ()6
يوضح األوساط الحسابية لتركيز حامض الالكتيك في الدم بين سباقي 100م و200م سباحة حرة بعد الجهد.
-4االستنتاجات والتوصيات - :
-1-4االستنتاجات - :
بعد معالجة البيانات أحصائيا وعرض وتحليل ومناقشة النتائج التي توصل اليها الباحثون استنتجو التالي:
 -1كانت كفاءة املنظمات الحيوية لسباق200م سباحة حرة أفضل من 100م سباحة حرة.
 -2تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد لسباق200م سباحة حرة كان أكبر مقارنة ب100م سباحة حرة.
 -3قدرة السباحين في هكذا سباقات من تحمل التع الناتج من ضيا ة تراكم حامض الالكتيك بعد الجهد ولكال السباقين .
-2-4التوصيات - :
من خالل اوستنتاجات التي توصل اليها الباحثون يوصون باألتي :
 -1األستفا ة من نتائج املنظمات الحيوية وتركيز حامض الالكتيك بعد سباقي 200م و100م سباحة حرة ألنها تعطي للمدرب معلومات قيقة
عن الحالة التدريبية للسباحين .
 -2مراعاة جهد املنافسات في سباقي 200م و100م سباحة حرة أثناء التدري ألحدان التكيفات الفسيولوجية املطلوبة لأل اء عند السباحين .
 -3إجراء راسات مشابه على فئات عمرية أخرى في فعاليات اخرى.
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