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اثر تراكم جهد هوائي متصاعد الشدة على متغیرات ضغط الدم وسرعة 

 ضربات القلب
 

یاسین طه محمد علي الحجار. د. أ أحمد عبد الغني طه الدباغ. د. م   
جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   

 

 
 الملخص
متغیــرات  اللحظــي للجهــد الهــوائي علــى التــأثیرتكمــن أهمیــة البحــث الحــالي فــي التعــرف علــى 

متغیــرات ضــغط إلــى التعــرف علــى قــیم دراســة ال  وهــدفت. ذوي صــحة جیــدةأشــخاصضــغط الــدم لــدى 
  وكـذلك التعـرف دقیقـة١٤لمـدة  لجهد هوائي مقـنن متـصاعد الـشدة  لحظیةكاستجابةن لكل دقیقتیالدم 
  .هذا الجهد أثناءحدود التغیر في متغیرات ضغط الدم في  على
 أجـرت اختبـارا لجهــد هـوائي مقــنن ن طلبــة كلیـة التربیـة الریاضــیة،طـالب مـ ١٠  عینـة البحــثتوشـمل
 دقیقة وتم قیاس متغیرات ضغط الدم االنبساطي واالنقباضي ومعدل ضربات القلب ومتوسط ١٤لمدة 

.  عــن قیاســها فـي أثنــاء الراحــة فـضاللكــل دقیقتــین فـي أثنــاء الجهــد الـضغط الــشریاني وضــغط النـبض
 كـل دقیقتــین مــع فــيبــین ظرفـي الراحــة والجهـد وكــذلك مقارنــة المتغیـرات وتمـت مقارنــة قـیم المتغیــرات 

 األوسـاط الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة وتحلیـل تاستخدم. الدقیقتین التي تلیها طوال مراحل الجهد
  .التباین بطریقة القیاسات المتكررة لغرض معالجة البیانات إحصائیا

ویة بین حالة الراحة وبعض مراحل الجهد لمتغیرات ضغط وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معن
  .الدم االنقباضي وسرعة ضربات القلب ومتوسط الضغط الشریاني وضغط النبض

  :بعد عرض النتائج ومناقشتها توصلت الدراسة الحالیة إلى االستنتاجات اآلتیةو 
 ضغط استثناء قیم متغیرات ضغط الدم بان الجهد الهوائي متصاعد الشدة یحدث تغیرا في §

وكذلك عند االنتقال من مرحلة جهد في أثناء . الدم االنبساطي عند مقارنتها بظرف الراحة
  .التمرین إلى مرحلة أعلى شدة ولكن إلى حد معین

ان التغیر الحاصل في قیم ضغط الدم االنقباضي ومعدل ضربات القلب ومتوسط الضغط  §
یستمر طوال  احة إلى ظرف الجهد الالشریاني وضغط النبض عند االنتقال من ظرف الر 

٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة   
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مراحل الجهد الهوائي متصاعد الشدة بل تستقر قیم هذه المتغیرات في الثلث األول تقریبا من 
  .ستقر قیمته إال عند المرحلة األخیرة من الجهدتالجهد أما معدل ضربات القلب فال 

  
 زمنیـة وفتـراتضـغط الـدم بـشدد بإجراء دراسات مـستقبلیة تتعامـل مـع متغیـرات وأخیرا أوصت الدراسة 

  .متنوعة أخرى
ABSTRACT 

Effect  of accumulated aerobic work with a progressive 
intensity on the blood pressure variables and Heart Rate 

  
Submitted by 

Prof., Dr., Yassin T Mohammed Ali 

Lecturer. Dr., Ahmed A Taha 
Mosul university / college of physical education 

The importance of current study lies in being acquainted with the 
temporary effect of an aerobic work upon the blood pressure variables in 
healthy subjects. The study aimed at being acquainted with the values of 
blood pressure variables at each of two minutes as a temporary response 
throughout a progressive intensity aerobic work lasting 14 minutes in 
addition to be acquainted with the limits of significant change in blood 
pressure values throughout this effort. 

The sample included 10 students from the college of physical 
education at university of Mosul. The sample conducted a standardized test 
of aerobic effort for 14 minutes. The variables of heart rate (HR), diastolic 
blood pressure (DBP), systolic blood pressure (SBP), mean arterial pressure 
(MAP), and pulse pressure (PP) were measured at each of two minutes 
throughout the effort period in addition to measure them at rest. The values 
of variables at rest had compared with the effort states in addition to 
compare the latter values at each of two minutes with the next one 
throughout the effort period. The means, standard deviations, and ANOVA 
by repeated measurements were used to process data statistically. 
There were signifigant differences between the rest and some stages of effor 
for the variables of SBP, HR, MAP and PP. 
Having the result presented and discussed, the study concluded the 
following: 
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§ The progressive intensity aerobic effort makes a significant change in 
variables of blood pressure in comparison with the rest (excluding the 
variable of DBP), in addition, when transferring from one stage of the 
effort to another progressive one. However, the latter change was until 
specific limit. 

§ The change occurring in variables of SBP, HR, MAP, and PP when 
transferring form the rest to effort does not contentious throughout  all 
stages of  the progressive intensities effort, but values of those variables 
stabilize approximately at the first third of effort where as the HR does 
not stabilize until the final stage of effort. 
Finally, the study recommended to conduct future studies dealing with 

blood pressure variables at other various intensities and durations 

   التعریف بالبحث-١
   وأهمیة البحثالمقدمة ١- ١

یعد ضغط الدم من المؤشرات المهمة التـي تعكـس عمـل الجهـازین الوعـائي والقلبـي فـي أثنـاء 
  واالنبــــساطي ومتوســــط ضــــغط الــــدميوتعــــد متغیــــرات ضــــغط الــــدم االنقباضــــ. ظرفــــي الراحــــة والجهــــد

 تــزال طــور وهــي الفــي أثنــاء الجهــد تــأثیرات ات و  ضــربات القلــب ذســرعة وضــغط النــبض و الــشریاني
 وقــد الحــظ . الجهــد حتــى وقــت قریــبثنــاءأفر التقنیــات الالزمــة لقیاســها فــي االدراســة بــسبب عــدم تــو 

من خالل حصرهما للمصادر والدراسات العلمیة الحدیثة في هذا المجال ان معظم الدراسات الباحثان 
ریبات دهــد النــاجم عــن التــ الجهــد البــدني قــد تعاملــت مــع الجأثنــاءالمتعلقــة بمتغیــرات ضــغط الــدم فــي 

   )Wilborn, et al, 2004, 29-36 ( )Douglas, et al, 1996, 56-61( باألثقــال
  )MacDougall, et al, 1992, 1590-1597(  هــد الهــوائي علــى ج الأو اثــر التمرینــات أمــا

 علـى األمـد التكیفـي طویـل وتأثیرهـاقد انحـصرت معظمهـا فـي الناحیـة العالجیـة فمتغیرات ضغط الدم 
 ,Decker, et al, 2002, 17-21  ) ( Hagberg(  .متغیرات ضغط الدم لدى مرضى ضغط الدم

et al, 2000, 193-206(  اللحظي للجهد التأثیر كمن أهمیة البحث الحالي في التعرف على لذا ت 
  . ذوي صحة جیدةأشخاصلى متغیرات ضغط الدم لدى عالهوائي 

  مشكلة البحث ١- ٢
 كنــوع مــن التكیــف للتــدریب لقــد أولــت البحــوث الــسابقة اهتمامــا بقیاســات متغیــرات ضــغط الــدم

 یرات ضغط الدم كاستجابة لجهد هوائي مقنن، لذا تكمن مشكلة البحث الحالي في دراسة متغالریاضي
یمكـن   في أثناء الجهد نفسه على عكس الطریقة التقلیدیة المعروفة التي الأنیا مقاسة متصاعد الشدة
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 كمــا وتكمــن مــشكلة البحــث . او بعــد انتهــاء الجهــد مباشــرةفیهــا قیــاس ضــغط الــدم إال فــي أثنــاء الراحــة
   متصاعد الشدة هوائي جهدأثناء ضغط الدم في ت في معرفة حدود التغیر في متغیراأیضا

  :  البحثاهدف ١- ٣
 قیم ضغط الدم االنقباضيعلى   اثر تراكم جهد هوائي متصاعد الشدةالتعرف على ١- ١-٣

systolic pressure  ي االنبساطوdiastolic pressure ضغط الدم الشریاني متوسط و 
mean arterial pressure وضغط النبض pulse pressure   ضربات القلب سرعة و 

heart rate  دقیقة١٤لمدة و لكل دقیقتین من جهد هوائي مقنن .  
 تراكم جهد هوائي أثناءفي  معنویة التغیر في متغیرات ضغط الدم  حدودالتعرف على ٢- ١-٣

  . دقیقة١٤لمدة متصاعد الشدة 
                                                   البحثیتافرض ١- ٤
قیقة الثانیة حتى دوجود فروق ذات داللة معنویة بین كل دقیقتین متتالیتین ومن العدم  ١- ١- ٤

  الرابعة عشر في متغیرات ضغط الدم
 الرابعة  الدقیقةمعنویة بین كل دقیقتین متتالیتین ومن الدقیقة الثانیة حتىل عدم وجود حدود ل٢- ١- ٤

  عشر في متغیرات ضغط الدم
   :البحثمجاالت  ١- ٥
  .الریاضیة كلیة التربیة طالبعینة من : المجال البشري ١- ١- ٥
مختبر الفسلجة وقاعة اللیاقة البدنیة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة : المجال المكاني ٢- ١- ٥

  .الموصل
  .٢٠٠٦  /٥ / ١٥ لغایة ٥/ ١من ابتدًا : المجال الزماني ٣- ١- ٥
   الدراسات النظریة-٢
   ضغط الدم١- ٢

ویعتمد ضـغط الـدم علـى حجـم . دران الوعاء الذي یمر فیهجیسلطها الدم على هو القوة التي 
 كـان حجـم الـدم الـداخل للـشرایین مـساویا لحجمـه فإذا. الدم داخل الوعاء وعلى مطاوعة جدران الوعاء

.  الزمنیــة، ســیبقى عندئــذ ضــغط الــدم الــشریاني ثابتــاالفتــرة نفــس أثنــاء مغادرتــه للــشرایین فــي أثنــاءفــي 
 االنقبــاض البطینــي فــان حجمــا مــا مــن ضــربة القلــب أثنــاءست هــذه هــي الحالــة تمامــا، فــي ولكــن لیــ
 يوفـ. بینما سیغادر الشرایین الى الشرینات ثلث كمیة هـذا الـدم فقـط  الشرایین من البطینإلىسیدخل 

 لــهبنق  وذلــك فــي حـین یــستمر الــدم بالمغــادرةن كمیــة مـن الــدم الــى الــشراییأیــةتــدخل   االنبــساط الأثنـاء
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 ضـغط یتـسلط علـى الـشرایین عنـد قـذف الـدم داخلهـا فـي اثنـاء أقـصىان . االرتداد المطاطي بوساطة
 ملــم زئبــق، فیمــا ١٢٠ ویكــون بمعــدل systolic pressureاالنقبــاض یــسمى الــضغط االنقباضــي 
سـم  االنبـساط باأثنـاء المتبقیـة فـي األوعیـة هباتجـا منها الدم نقلیسمى اقل ضغط داخل الشرایین عند 

 فــي الــشخص یمكــن وال.  ملــم زئبــق٨٠ ویكــون بمعــدل diastolic pressureالــضغط االنبــساطي 
 ستحــصل عملیــة تقلــص قلبــي تالیــة فتمتلــئ ألنــه ان یهــبط ضــغط الــدم الــشریاني الــى الــصفر الــسوي

متغیـرات ضـغط الـدم تـستجیب  التمارین أثناء  وفي .یع الدم منهام قبل تصریف جأخرىالشرایین مرة 
تختلف عما یثیره الجهد ثیر استجابات في ضغط الدم یهوائي لن الجهد اأبدرجات متفاوتة، كما ولكن 

  .الالهوائي
    )Sherwood, 2004, 348-349 ) ( MacDonald, 2000, 225-236(   

   ضربات القلبسرعة ٢-٢
یقـة  ضـربة فـي الدق٧٠ بمعدلهو عدد المرات التي یخفق فیها القلب في الدقیقة الواحدة وهو 

  . الراحةأثناءللشخص البالغ في 
 ضـــربات القلـــب للتمـــارین مـــن خـــالل زیـــادة االنـــسجام او الـــتالؤم مـــع ســـرعة التمـــرین ســـرعةیـــستجیب 

 ١٢٠ ضـربات قلـب اقـل مـن سـرعة وعلـى O2 و ATP-PCویتضمن التمرین الخفیف على نظامي 
انه یبقى بعـد ذلـك ثابتـًا طالمـا  من ذلك في بدایة التمرین ، فألعلىرغم انه قد یرتفع  (*دقیقة /ضربة

فیما یتضمن التمرین المتوسط الـشدة والـذي یمكـن ان یـستمر لـدقائق عدیـدة ). تبقى شدة التمرین ثابتة
 والـذي یكـون بـدوره مـسیطرًا علـى O2 فـي البـدء ومـن ثـم علـى نظـام LA و ATP-PCعلى نظامي 

ا التمـارین الـشدیدة والتـي تـؤدى امـ . *دقیقـة / ضربة٢٠٠-١٧٠ ضربات قلب سرعة لنا ولدالعمل وی
 ضــربات سـرعةرتفـع ت و LA دقـائق فیـسیطر نظـام الطاقــة ٣ إلــىثانیـة ٣٠فـي فتـرات قـصیرة جــدًا مـن 

 نتیجــة الســتنفاذ طاقــة هــذا أو طوعیــًا أمــاالقلــب هنــا بــشكل مــستمر وتــصاعدي حتــى ینتهــي التمــرین 
 ,Dare ( .العجــز االوكـسجیني النظـام وتترافــق هــذه الزیــادة فــي الـضربات مــع زیــادة متــصاعدة فــي 

1979, 59-61(   
  
  
  

                                                 
  .الدقیقة /  ضربة ٢٠٠ لضربات القلب هو ىعلى افتراض ان السرعة القصو  *

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٤

   متوسط الضغط الشریاني٣-٢
 األعضاء لیلبي حاجة األنسجة داخل إلى لألمام الدم نقل عن لؤو المسهو الضغط المتوسط 

نعكـسات ضـغط موتـتم مراقبـة هـذا الـضغط مـن قبـل  .  الجـسم طـوال مـدة الـدورة القلبیـةأنحاءفي كافة 
  .فق االنسیابي بدل التدفق النبضيد وهنا یمتاز سیر الدم بالت )Sherwood, 2004, 351 ( .الدم

   ضغط النبض٤-٢
 یمثـــل الفـــرق بـــین ان الـــضغط الـــذي یمكـــن تحســـسه فـــي أي شـــریان قریـــب مـــن ســـطح الجلـــد

 ملم زئبق یكون ضغط النبض ١٢٠/٨٠ فعندما یكون ضغط الدم .غطین االنقباضي واالنبساطيضال
   )Sherwood, 2004, 351. (  ملم زئبق٤٠

  
    البحث إجراءات-٣
   المنهج المستخدم ١-٣

  .مته وطبیعة البحث ئ لمالالوصفيالمنهج  ماستخد
   البحثةعین ٢-٣

 من مجتمع البحث الذي یتمتع بصحة جیدة وٕامكانیة إنجاز شوائیةتم اختیار العینة بطریقة ع
) ١(رقــم عـة الموصــل والجـدول طـالب مــن طلبـة كلیــة التربیـة الریاضــیة، جام) ١٠ (ت وشــملاالختبـار

  یبین بعض المعلومات عن عینة البحث 
  )١(رقم الجدول 

  یبین بعض المعالم اإلحصائیة عن متغیرات عینة البحث
  ع+  س    المتغیرات

 ٣.٣٩ ١٧٢.٧٠ )سم(الطول 

 ٨.٩٥ ٦٦.٤٠ )كغم(الوزن 

 ١.٨٧ ٢٢.٢٠ )سنة(العمر الزمني

  وسائل جمع البیانات  ٣-٣
   ،  لجمع البیانات وسائال والمالحظة المیدانیةات والقیاساتاالختبار ستخدم البحث ا

   المستخدمةواألدوات األجهزة ٤-٣
  . غم٥٠ ألقرب وزن الجسم  ولجهاز قیاس الطو  §
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 .Vacumed نوع لقیاس درجة حرارة المحیطنابضي محرار  §

 .Vacumed الجهد نوع أثناءجهاز قیاس ضغط الدم في  §

 .Vacumed داخلي نوع ECGلب جهاز تخطیط كهربائیة الق §

 .Stress ECG electrodes توصیل أقطاب §

  .CatEye نوع ergometerدراجة طبیة  §
   االستطالعیةة التجرب٥-٣

مـــن غیـــر المـــشاركین ضـــمن عینـــة و  مجتمـــع البحـــث تجربـــة اســـتطالعیة علـــى اثنـــین مـــن أجریـــت
إلــى لتجربــة االســتطالعیة  اوهــدفت علیهمــا واإلجــراءات جمیــع القیاســات واالختبــارات توطبقــ. البحــث
 القیـــاس لطرائـــق مـــن فهـــم فریـــق العمـــل ، و التأكـــد المـــستخدمةواألدوات األجهـــزة مـــن صـــالحیة التأكـــد

  .اإلجراءات التعرف على المعوقات التي قد تظهر عند تنفیذ  إلىفضًال عن، وطریقة العمل
   التجربة النهائیة٦-٣

إجـراء اختبـار الجهـد لمـدة  تضمنتو نین في غضون یومین اث التجربة النهائیة صباحاأجریت 
  : وكما یأتيوقیاس متغیرات البحث دقیقة ١٤
  ختبار اال ضربات القلب في وضع الراحة قبل إجراء سرعةقیاس  §
ى االســتهالك لــالوصــول ا دقیقــة لغایــة ١٤إعطــاء جهــد هــوائي مــستمر ومتــصاعد الــشدة لمــدة  §

 ) ١ انظر الملحق  (لألوكسجینالقصوي 

 ضغط الدم لكل دقیقتین في أثناء الجهدقیاس متغیرات  §

   وصف االختبارات والقیاسات٧-٣
  : اختبار الجهد١- ٧- ٣

یعـد هـذا االختبـار مقیاسـا لالسـتهالك القـصوي لألوكـسجین والـذي یتطلـب وصـول المختبـر إلـى درجــة 
ر بوسـاطة ینفـذ االختبـا. اإلعیاء نوعا ما إذا أخذنا بنظر االعتبار اإلیفاء بمتطلبـات االختبـار األخـرى

 إلـىوهو عبارة عن جهد مستمر ومتـصاعد بحیـث یـصل فـي نهایتـه )  ergometer (الدراجة الثابتة 
وبهذا یتدرج االختبار من االسـتهالك شـبه القـصوي لألوكـسجین إلـى . القدرة الهوائیة القصوى للمختبر

  .القصوي 
ر  عناستمارة اختبار الجهد الهوائي وهو اختبار حُ  )١(رقم ویوضح الملحق    واخرون  Luft وِّ

 )Luft, et al, 1963, 795-808( مـن قبـل Adams  )Adams, 1998, 160-162  ( وفقـا
  .للمعطیات أعاله
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 واط ثـم یتـدرج الحمـل باالزدیـاد ١٠٠یبدأ االختبار بمستوى قدرة .  دقیقة١٤وهو اختبار لمدة 
واط عند الدقیقتین الثالثة عشرة  ٢٥٠ واط حتى ینتهي االختبار بمستوى قدرة ٢٥ دقیقة بمقدار ٢كل 

  .  والرابعة عشرة وهي المرحلة التي ال یستطیع معها المختبر باالستمرار نتیجة التعب
ان المعیار الرئیس للتعرف فیما لو وصل المختبـر للقیمـة القـصوى السـتهالك األوكـسجین هـو التـدرج 

الدقیقـــة خـــالل مراحـــل االختبـــار  مللتـــر فـــي ١٥٠فـــي زیـــادة اســـتهالك األوكـــسجین بمقـــدار ال یتجـــاوز 
 وهـو مـا یعـادل  )Adams, 1998, 160-162) (  Taylor, et al, 1955, 73-80  (المتالحقـة

كمـا توجـد معـاییر ثانویـة أخـرى تـم مـن خاللهـا .كل دقیقتین وذلـك مـا حققـه هـذا االختبـارل  مللتر٣٠٠
 نبضات القلب؛ وشدة الحمل سرعةلألوكسجین وهي  كالستهال القصوىالتأكد من الوصول إلى الحد 

  .بدرجة المقاومة المسلطة على عجلة الدراجة الثابتة ؛ و كذلك حالة اإلعیاء لدى المختبر
   القیاسات الجسمیة وشملت قیاس الطول والوزن ٢-٧-٣
  :الطولقیاس  ١-٢-٧-٣

 على قاعدة الجهاز مسنداً  احافی المختبر یقف إذ. جهاز قیاس الطولب المختبرین طول ساقی
بعـدما یـضغط الـشخص الـذي . ظهره على القائم المعدني المثبت بـصورة عمودیـة علـى قاعـدة الجهـاز

 مـن المختبـرتنزل لوحة معدنیة صغیرة على رأس و  ،یقوم بعملیة القیاس على المفتاح الخاص للقیاس
  .القائم المعدني وفي الوقت نفسه یظهر رقم على شاشة الجهاز یمثل الطول بالسنتمتر

  : قیاس الوزن٢-٢-٧-٣
 فوق سطح قاعدة المختبر غرام اذ یقف ٥٠ الى أقرب بمیزان حساس یزن المختبر وزن قیَس 

المیزان وهو یرتدي السروال الریاضـي فقـط وتـتم القـراءة بعـد ان یثبـت مؤشـر الـوزن تمامـًا علـى الـوزن 
  . بالكیلوغرامالمختبرالذي یمثل وزن 

  الوظیفیةالقیاسات  ٣-٧-٣
  س ضغطي الدم االنقباضي واالنبساطيقیا  ١-٣-٧-٣

یلــف الربــاط الــشریطي علــى عــضد المختبــر، ثــم تــدرج الــسماعة الالقطــة للــصوت فــي الربــاط 
 ویدرج كذلك أنبوب نفخ الهواء فـي الربـاط الـشریطي علمـا .الضغطالشریطي متجهة إلى جهاز قیاس 

یـتم القیـاس بالـضغط علـى زر . اان عملیة النفخ تـتم ذاتیـا مـن قبـل الجهـاز كمـا ویمكـن برمجتهـا زمنیـ
Start وفي أثناء عملیة القیاس سیظهر علـى الجهـاز الـضغط المتزایـد للهـواء داخـل الربـاط الـشریطي 

نتیجــة الــنفخ اآللــي بعــدها یبــدأ ضــغط الربــاط الــشریطي بــالهبوط باتجــاه الــضغط داخــل الــشریان وعنــد 
ـــدم األولـــى  مـــشابها للـــصوت الـــذي یـــسمع ( تـــساوي كـــال الـــضغطین یعطـــي الجهـــاز صـــوت موجـــة ال
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ـــاء القیـــاس التقلیـــدي  ومـــع اســـتمرار انخفـــاض ضـــغط الربـــاط )  بالـــسماعة الطبیـــة االعتیادیـــة فـــي أثن
 وضــعه الطبیعـــي یعطــي الجهــاز صــوتا آخــر ویظهــر قـــراءتین إلــىالــشریطي وعــودة ضــغط الــشریان 

  ي رقمیتین تعبر األولى عن ضغط الدم االنقباضي واألخرى عن ضغط الدم االنبساط
   ضربات القلبسرعةقیاس   ٢-٣-٧-٣

یتم لـصق ثالثـة أقطـاب خاصـة بـالتخطیط الكهربـائي للقلـب علـى صـدر المختبـر فـي المواقـع 
یتم بعدها ربط األسالك الكهربائیة الواردة من هذه المواقع الثالث إلى جهاز  . RL, V2, V6التالیة 

وفي أثناء قیـاس . هاز قیاس ضغط الدم كارت یربط داخلیا مع ج عنتخطیط القلب الذي یكون عبارة
  ت ضربات القلب المرافقة مباشرة على شاشة العرض الخاصة بالجهازاسرعضغطي الدم ستظهر 

   mean arterial pressureلشریانيدم اال ضغط متوسط قیاس ٣-٣-٧-٣
  :تین اآلتیتینتم قیاسه وفقا للمعادل

  ) ضغط النبض ١/٣+ (  االنبساطي الضغط=  الراحة أثناءمتوسط ضغط الدم الشریاني في 
  ) ضغط النبض ١/٢+ ( الضغط االنبساطي =  الجهد أثناءمتوسط ضغط الدم الشریاني في 

 pulse pressureقیاس ضغط النبض   ٤-٣-٧-٣
  :تم قیاسه وفقا للمعادلة اآلتیة

   الضغط االنبساطي -الضغط االنقباضي 
  :اإلحصائیة المعالجات ٨-٣

  :اآلتیة حصائیةاإل الوسائل تستخدما
  الوسط الحسابي -١
  االنحراف المعیاري -٢
  Repeated measurementsالقیاسات المتكررة تحلیل التباین بطریقة  -٣

 وتمـــت معالجــــة ١٠ اإلصـــدار SPSS وتـــم معالجـــة البیانـــات باســـتخدام الحزمـــة اإلحـــصائیة
  . 13.5 اإلصدار Minitab اإلحصائیةیة باستخدام الحزمة وم البیانسالر 
  لنتائج ومناقشتها عرض ا-٤
   عرض النتائج١-٤
 ١٤ ضغط الدم لكـل دقیقتـین مـن جهـد هـوائي مقـنن لمـدة لمتغیرات  عرض النتائج١-١-٤

  .دقیقة
  )  ٢ (رقم الجدول 
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ضغط الدم لكل دقیقتین من جهد هوائي متغیرات  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لیبین
   دقیقة١٤مقنن لمدة 

  النقباضيضغط الدم ا
 )ملم زئبق(

  ضغط الدم االنبساطي
  )ملم زئبق(

 متوسط الضغط الشریاني
  )ملم زئبق(

 ضغط النبض
 )ملم زئبق(

  ضربات القلبسرعة
  المتغیر )دقیقة/ضربة(

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  معیاريال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 الراحة
)الشدة صفر واط(  148.67 13.41 69.11 10.88 95.63 8.15 79.56 18.04 103.56 15.53 

 الدقیقة الثانیة
) واط١٠٠الشدة (  161.89 14.56 68.89 10.01 115.39 9.03 93.00 17.28 132.67 12.72 

  الدقیقة الرابعة
) واط١٢٥الشدة (  

172.00 15.20 71.50 10.44 121.75 11.04 100.50 13.87 153.30 13.90 

  الدقیقة السادسة
 13.89 164.80 18.79 108.70 9.93 124.45 9.78 70.10 16.67 178.80  ) واط١٥٠الشدة (

  الدقیقة الثامنة
 12.35 177.90 19.93 110.20 10.55 124.20 10.03 69.10 17.91 179.30  ) واط١٧٥الشدة (

  قیقة العاشرةالد
 8.47 184.22 22.80 114.56 11.63 126.17 12.55 68.89 19.31 183.44  ) واط٢٠٠الشدة (

  الدقیقة الثانیة عشر
 6.83 188.89 26.94 118.67 10.14 126.11 12.74 66.78 20.15 185.44  ) واط٢٢٥الشدة (

  الدقیقة الرابعة عشر
 6.73 190.57 27.1 118.9 12.70 125.14 13.83 65.71 21.79 182.13  ) واط٢٥٠الشدة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضربات القلبسرعة
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المحسوبة واالحتمالیة بطریقة القیاسات المتكررة بین " ف " قیمة  بین ی ) ٣( رقم الجدول 
   دقیقة١٤مستویات الجهد لمدة 


   


   


  

 1768.900 1 1768.900 14.213 .004 
 1020.100 1 1020.100 12.003 .007** 








 

 462.400 1 462.400 4.808 .056 
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 2.500 1 2.500 .036 .853 
 168.100 1 168.100 1.168 .308 
 40.000 1 40.000 .233 .641 
 108.900 1 108.900 1.072 .327 
 .400 1 .400 .005 .946 

 67.600 1 67.600 2.711 .134 
 19.600 1 19.600 1.035 .336 
 10.000 1 10.000 .266 .618 
 .400 1 .400 .016 .901 
 44.100 1 44.100 1.252 .292 








   

 10.000 1 10.000 .331 .579 
 8526.400 1 8526.400 218.253 .000 

 4243.600 1 4243.600 59.085 .000** 
 1322.500 1 1322.500 196.736 .000** 
 1716.100 1 1716.100 63.066 .000** 
 396.900 1 396.900 6.638 .030* 
 220.900 1 220.900 19.098 .002** 














 

 32.400 1 32.400 2.089 .182 
 3909.834 1 3909.834 47.605 .000** 

 404.496 1 404.496 15.998 .003** 
 72.900 1 72.900 2.109 .180 
 .625 1 .625 .017 .899 
 38.416 1 38.416 .785 .399 
 .025 1 .025 .001 .978 














 

 9.216 1 9.216 .234 .640 
 1822.500 1 1822.500 22.271 .001** 

 562.500 1 562.500 4.720 .058 
 672.400 1 672.400 7.312 .024* 
 22.500 1 22.500 .344 .572 
 184.900 1 184.900 1.316 .281 
 168.100 1 168.100 .573 .468 







 

 52.900 1 52.900 .339 .575 
  ٠.٠٥ معنوي عند مستوى داللة                *٠.٠١ معنوي عند مستوى داللة **

   مناقشة النتائج٢-٤
 ضغط الدم لكل دقیقتین من جهـد هـوائي مقـنن لمـدة متغیرات ل مناقشة النتائج١-٢-٤

  . دقیقة١٤
  ...غط الدم االنقباضيفیما یخص ض
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 ١١١

 بـین حـالتي الراحـة وحالـة ٠.٠١وجود فرق معنوي عنـد مـستوى  ) ٣( رقم  من الجدول یتبین
 قیمـة إلـىبـالرغم مـن حالـة ارتفـاع الـضغط االنقباضـي فـي حالـة الراحـة  (  منـهدقیقتـین أولفي الجهد 
 زئبـــق، ویعـــزو  ملـــم١٢٠ ملـــم زئبـــق عـــن القیمـــة الطبیعیـــة وهـــي بحـــدود ١٤٨.٦٧ وهـــي مألوفـــةغیـــر 

 عینــة البحــث أفــراد حالــة توقــع إلــىالباحثــان هــذا االرتفــاع فــي قیمــة الــضغط االنقباضــي قبــل الجهــد 
 عـصبي قـادم مـن ه ینـتج عـن هـذه الحالـة تنبیـإذوالتفكیر بما سیحدث في هذا االختبار كناحیة نفـسیة 

ــــادة التهویــــة الرئإلــــىالــــذي یــــودي القــــشرة المخیــــة و  ــــنفس زی ــــق زیــــادة عــــدد مــــرات الت  (  ویــــة عــــن طری
Mcardle, et al, 1981,   (  األوعیـة القلـب ومراكـز انقبـاض إلـىوكـذلك زیـادة التنبیـه العـصبي 

 الدمویــة فــي المنطقــة األوعیــةالدمویــة بالغمــد النخــاعي والــذي یــسبب تغیــرا فــي ســرعة القلــب وانقبــاض 
 أداءن و في ضغط الدم االنقباضي دارتفاع  حدوث ثمومن  زیادة الناتج القلبي إلىدي ؤ  مما یویةالحش

 مـــن ارتفـــاع ضـــغط الـــدم هومـــا تـــسبب عـــن التغیـــر الحاصـــل فـــي العوامـــل الهرمونیـــة جهـــد، هـــذا فـــضال
  .االنقباضي نتیجة العامل النفسي

 سیطرة إلى دقیقتین فیعزوه الباحثان أول عن الفرق المعنوي بین حالتي الراحة والجهد في أما
 الواقعــة فــي الــشریان الــسباتي والــشریان االبهــري والتــي تراقــب baroreceptorsغط مــستقبالت الــض

 أوامـر بإرسـال تقـوم أساسـه الـدم مـن خـالل شـدة الجهـد والـذي علـى إلـىحالة التغیر في حاجة الجسم 
 بـان الجـسم cardiovascular control center الـدماغ والـى مركـز الـسیطرة القلبیـة الوعائیـة إلـى

لـى ع ا   وبنـاء. العضالت العاملة بالقـدر الـذي یحتاجـه الجـسم مـن الـدمإلىزیادة كمیة الدم  إلىبحاجة 
 ومن ثم عدد ضربات القلب وحجم الضربة لتزید القلب إلى العصبیة ترسل اإلشاراتة التمرین فان دش

 في ان زیادة جریان الدم  Beagleholeو  Arrol عن Pitrof أیضاكما ویؤكد . زیادة النتاج القلبي
 ارتفـاع إلـى یـؤدي ) دقیقة لكـل مرحلـة فـي الدراسـة الحالیـة ٢ الجهد لمدة إیقاعیة ( اإلیقاعیةالتمارین 

  ملم١٦٠- ١٤٠  إلىالتمرین والذي یصل  من األولىاالنقباضي سریعا في الدقائق القلیلة  ضغط الدم
  انTipton عـــن Pitrof ویـــذكر ) Arrol & Beaglehole, 1992, 439-447. ( زئبـــق

 ,Tipton(  ثانیـة بثانیـة اإلنـسان تسیطر علـى ضـغط الـدم لـدى baroreflexesمنعكسات الضغط 

1991, 447-506( .  
 إلـىاحثـان ب فیعـزوه ال٠.٠١ الدقیقتین الثانیة والرابعة عند مستوى المعنوي بین عن الفرق أما

ذا بــدوره ســیؤدي  الطاقــة عــن طریــق الــدم وهــإلــىیعنــي مزیــد مــن حاجــة الجــسم  زیــادة شــدة الحمــل ممــا
 تنظیم سریان الدم إلعادة مركز السیطرة القلبیة الوعائیة إلىجدیدة  أوامر بإعطاءبمستقبالت الضغط 

زیــادة الــضغط ومــن ثــم  حــسب حاجــة الجــسم الجدیــدة مــن الــدم reset-point العــضالت العاملــة إلــى
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ــMacDonaldكــده أ االنقباضــي وهــذا مــا النــاتج القلبــي ربمــا  فــي نــبض القلــب و ان الزیــادة الخطیــة ب
 العــضالت إلــى زیــادة ضــغط الــدم الــى مــستوى جدیــد لغــرض زیــادة جریــان الــدم إلــىیوضــح الحاجــة 

   )MacDonald. 1992, 1590-1597 ( .العاملة لتزویدها بالمواد الغذائیة
 مستوى جدید من ضغط الدم سیصاحبه حدوث تغیرات إلى تغیر عمل مستقبالت الضغط إن
أوال انخفــاض النــشاط  فــسیولوجیة لتلبیــة احتیاجــات الجــسم مــن الطاقــة والــدم منهــا الاآللیــاتفــي بعــض 

 ضـــربات القلـــب وفـــي تقلـــصیته وثانیـــا زیـــادة فـــي النـــشاط ســـرعةالباراســـمبثاوي مـــسفرا عـــن زیـــادة فـــي 
 ضــربات القلــب وفــي تقلــصیته وثالثــا ســرعة غیــر مباشــرة فــي أوالــسمبثاوي مــسفرا عــن زیــادة مباشــرة 

  . وریدي مسفرا عن عائد وریدي اكبر وبالتالي حجم ضربة اكبریحدث تضیق وعائي
اه القلـب جـ الـدم باتإعـادة فـي أیضاوبالمقابل فان العضالت العاملة ونتیجة لتقلصها ستساعد 

  .والذي سیزید من العائد الوریدي وبالتالي حجم الضربة
 یــزداد عنــد ضــينقبااال بــان ضــغط الــدم وآخــرون  Fletcherوتتفـق هــذه النتیجــة مــع مــا ذكــره

  . حدوث زیادة في التقلص العضلي المتحرك نتیجة لزیادة النتاج القلبي
    )Fletcher, et al, 2001, 1696(   

 سـرعة حیـث وجـدوا فروقـا معنویـة فـي كـل مـن آخرون و  Forjaz مع دراسةأیضاتفق تكما و 
 ینـات بـشدد مختلفـة تمر أثنـاءضربات القلب و ضغط الـدم االنقباضـي ومتوسـط الـضغط الـشریاني فـي 

)Forjaz, et al, 1998, 1247-1255 ( . 

  ...ضغط الدم االنبساطيفیما یخص 
 طـوال ياالنبـساطعدم وجـود فـروق معنویـة فـي قـیم ضـغط الـدم  ) ٣( رقم  من الجدول یتبین
وجــود تــضیق مــن رغم علــى الــ الباحثــان انــه ىویــر .  عــشر مقارنــة بظــرف الراحــةاألربــعدقــائق الجهــد 

 أما الجهد أثناء غیر العاملة في األوعیة هذا التضیق الوعائي یحدث في أنة التمرین اال وعائي نتیج
 الجهــد ســیحدث فیهــا توســعا أثنــاء العاملــة فــي لألنــسجة وبالتحدیــد الــشرینات التــي تجهــز الــدم األوعیــة

كبیــرا یــساعد فــي تخفیــف االرتفــاع الحاصــل فــي ضــغط الــدم االنقباضــي ویــسفر عــن تغیــر طفیــف فــي 
 العضالت العاملة یحدث أوعیة التوسع الوعائي في أنفیذكر   Palatini أما. ط الدم االنبساطيضغ

ــــــــساطي وهــــــــذا انخفاضــــــــا ضــــــــئ ــــــــدم االنب ــــــــةیال فــــــــي ضــــــــغط ال ــــــــائج الدراســــــــة الحالی ــــــــق مــــــــع نت   . یتف
 )Palatini, 1994, 275-287(  یزیـد فـي العائـد الوریـدي ویقلـل زمـن دوران الـدم آخـر وهـذا عامـل 

circulation time. 
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 لم یجدوا فروقا معنویة في ضغط الدم اذ وآخرون  Forjazهذا مع دراسة یتفق وكذلك 
   ) Forjaz, et al, 1998, 1247-1255 (.نات بشدد مختلفةیاالنبساطي في تمر 

  ...  ضربات القلبسرعةفیما یخص 
ربات  ضسرعةحدوث ارتفاع مباشر في  ) ١( رقم والشكل  ) ٣( رقم رقم  من الجدول یتبین

یزداد فجأة قبل او في القلب  ضربات سرعة أن إلىویعزو الباحثان ذلك القلب بمجرد البدء بالتمرین، 
 ( Medulla oblongata ) التمرین نتیجة إلثارة المركز القلبـي فـي منطقـة النخـاع المـستطیلبدایة 

یعـزو  أثنـاء التمـرینوفـي . مـن القـشرة الدماغیـة وكـذلك اإلشـارة المنعكـسة مـن الحركـة العـضليبإشارة 
 ســـرعة االســـتجابة المباشـــرة للجهـــاز القلبـــي الوعـــائي تجـــاه التمـــارین هـــي زیـــادة أن إلـــىالباحثـــان ذلـــك 

 ویعقب هذه الزیادة زیـادة فـي vagal toneضربات القلب نتیجة االنخفاض في نشاط العصب التائه 
 ســرعةوتكــون الزیــادة فــي . ازیــة الــدم الجهوأوعیــة العــصبیة الــسمبثاویة باتجــاه القلــب اإلشــارات قتــدف

 التمـرین ذو الـتقلص العـضلي المتحـرك ذات طبیعـة خطیـة تتناسـب مـع حمـل أثناءضربات القلب في 
 اسـتمراریة أیـضا نالحـظ أنویمكـن .  المـستهلكاألوكسجین الجسم ومع كمیة أجهزةالعمل الواقع على 
.  من الجهداألخیرتینتى الدقیقتین  ضربات القلب دون حدوث استقرار فیه حسرعةالزیادة الخطیة في 

 جهـــد أثنـــاء ضـــربات القلـــب فـــي ســـرعة الوقـــت الـــالزم الســـتقرار أن إلـــىویعـــزو الباحثـــان ســـبب ذلـــك 
ــــــــــــــــــــــــــــــصاعد ســــــــــــــــــــــــــــــیكون      جهــــــــــــــــــــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــــــــــــتأثنــــــــــــــــــــــــــــــاء منــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــي أطــــــــــــــــــــــــــــــولمت

                   )Fletcher,  et al, 2001, 1696 (   
ایـد مـن الـدم یوسـع األوردة الكبیـرة أثناء التمرین فان العائـد الوریـدي المتز وفي  ذلكفضًال عن 

الخـاص بالقلـب الـذي سینـشر جهـد الفعـل خـالل كتلـة  ( Pacemaker )  ممـا یثیـر مـنظم الُخطـى
ومن العوامل األخرى أیضا .   ضربات وقوة انقباضیة القلبسرعةاالذینیة كلها والذي یزید من العضلة 

بالت الكیمیائیــة فــي الــشرایین الــسباتیة  علــى المــستق فــي الــدمانالمتزایــد  والحامــضیة( CO2 )تــأثیر
مركز   درجة حرارة ارتفاع تأثیر وكذلك واألورطیة التي سترسل إشارات تحفیزیة للمركز الوعائي القلبي

 إلى ة   ضربات القلب ثابتسرعةبقى توترتبط استجابة القلب بشدة التمرین و .  على المركز القلبيمالجس
 & ,Fox)لكنـه یـزداد خطیـًا مـع زیـادة درجـة حمـل العمـل. مـلحد ما طالمـا لـم تتغیـر درجـة حمـل الع

Mathews, 1981, 233 ) (Guyton, 1981, 166 ). 

  ...فیما یخص متوسط ضغط الدم الشریاني
تمثـل الـضغط االنقباضـي وال االنبـساطي بـل هـو قیمـة بـین  فهو عبارة عن معادلـة حـسابیة ال

 للـضغطین االنقباضـي واالنبـساطي pulsatileض  الـضغط النـابمن خـالل آلیـة تحویـلاالثنین تقریبا 
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 ضــغط انــسیابي مــستمر للــدم والــذي یحــدد القیمــة الوســطیة لجریــان الــدم منــذ خروجــه مــن البطــین إلــى
وعلیـه مـن خـالل معادلـة متوسـط ضـغط  . األیمـن األذیـن عبر الـدورة الدمویـة لغایـة دخولـه فـي األیسر

والـذي هـو عامـل ثابـت فـي ( بات الضغط االنبـساطي الدم الشریاني فانه كلما زاد ضغط النبض مع ث
 الدمویـة وبخاصــة األوعیــةزاد متوسـط ضــغط الـدم الــشریاني وزادت عملیـة جریـان الــدم فـي ) المعادلـة 

ومـن هنـا یتـضح ان زیـادة متوسـط ضـغط الـدم الـشریاني قـد رافقـت الزیـادة فـي . في العضالت العاملـة
 مــن التمــرین ، ویؤكـــد األولــىفــي الـــدقائق والســیما  ضــغط النــبض والناتجــة عــن زیـــادة حجــم الــضربة

Pflanzer سرعة  بــان ضــغط النــبض مــرتبط ایجابیــا بحجــم ضــربة القلــب وعكــسیا"  فــي هــذا المجــال
  وان عــدم وجــود فــرق ذو داللــة معنویــة فــي الــدقائق الالحقــة مــن "نــبض القلــب والمقاومــة المحیطیــة 

لـشریاني وضـغط النـبض كـان بـسبب ان هـذه الزیـادة التمرین رغم وجود زیادة في متوسط ضغط الدم ا
  . مستوى المعنویة نتیجة تقارب متوسطات ضغط الدم االنقباضيإلى رق   لم تَ األخیرینفي المتغیرین 

  ...النبضفیما یخص ضغط 
 بــین حــالتي ٠.٠٠١ان هنــاك فرقــا معنویــا عنــد مــستوى داللــة  ) ٣ (  رقــم مــن الجــدولیتبــین

 وهــذا نــاتج عــن االرتفــاع المفــاجئ فــي ضــغط الــدم فــي ضــغط النــبضیقتــین  دقأولالراحــة والجهــد فــي 
 الفـرق بـین الـضغطین االنقباضـي واالنبـساطي والـذي یمثـل إلـى أدى دقیقتـین ممـا أول فـي االنقباضي

 ان ارتفـــاع ضـــغط الـــدم االنقباضـــي فـــي الـــدقیقتین إلـــىویعـــزو الباحثـــان هـــذه النتیجـــة . ضـــغط النـــبض
 منه على الزیادة في عدد ضـربات أكثرعتمد على الزیادة في حجم الضربة  كان ید من الجهاألولیتین

 ان زیـادة Pflanzer یؤكـد إذ زیـادة ضـغط الـدم االنقباضـي ومـن ثـمالقلب لغرض زیادة النـاتج القلبـي 
  ضــربات القلــبســرعةضــغط النــبض لــه عالقــة مباشــرة فــي زیــادة حجــم الــضربة وعالقــة عكــسیة مــع 

ارتفاع ضغط النبض هو نتیجة لعاملین متداخلین  ان وآخرون  Alfie  ویذكركما .والمقاومة الوعائیة
 Alfie, et. ( وفـي مطاوعـة الـشرایین)  حجـم الـضربة( هما الزیادة في كمیة القذف القلبي من الـدم 

al, 1999, 808-812 (  .استجابته للمثیرات إمكانیة ذو طبیعة عرضیة بمعنى األول یعد العامل و 
  حدث في حالة التعرض لجهد بدني كما یاآلنیة

ر عـن زیـادة الـضغط االنقباضـي فن ذلك سیسأعندما یزداد حجم الضربة في بدایة التمرین فو 
وفعـال هـذا مـا الحظـه الباحثـان فـي .  زیادة ضغط النـبضإلى من الضغط االنبساطي مما یؤدي أكثر

لــضغط الــدم االنبــساطي فــي  المطــرد والثبــات النــسبي  االنقباضــيهــذه الدراســة مــن زیــادة ضــغط الــدم
  . من التمریناألولىالدقائق 
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 أثنـاءحـدود معنویـة التغیـر فـي متغیـرات ضـغط الـدم فـي الخاصـة ب  مناقشة النتائج٢-٢-٤
  . دقیقة١٤ متصاعد الشدة لمدة  مقننتراكم جهد هوائي

  ...ضغط الدم االنقباضيفیما یخص 
 ضـغط الـدم االنقباضـي لمـا تبقـى عـدم وجـود فـروق معنویـة فـي ) ٣ (  رقـم مـن الجـدولیتبین

 حدوث توسع وعائي مرافق لزیادة دقـائق إلى ذلك ربما ىویعز . من دقائق االختبار بعد الدقیقة الرابعة
وقلـة الـضغط  PCo2 وكـسید الكـاربونأزیادة الضغط الجزئـي لثـاني  نتیجة وزیادة شدة التمرین الجهد 

فـضًال  وزیـادة حـامض اللكتـات فـي الـدم +Hوجین وزیادة تركیز ایون الهیـدر  Po2الجزئي لألوكسجین 
 تنـاقص إلـىممـا یـؤدي  ارتفـاع درجـة حـرارة مركـز الجـسم والتـي تعـد جمیعهـا مـن الموسـعات عن ذلـك

 الراحـة مـع المقاومة الوعائیة وعدم ارتفاع ضغط الدم االنقباضي ارتفاعا مفاجئا كما حـدث فـي فترتـي
ذا الرابعـــة  دقیقتــین والدقیقـــة الثانیــة مـــع الدقیقــةأول نالحــظ انـــه مـــن  ) ٢( رقـــم  الجــدول إلـــى نظرنــا وٕا

 ملــم زئبــق وكــذلك مــن الدقیقــة ١٧٠ القیمــة الدقیقــة الثامنــة حــدث تغیــر بــسیط عنــد إلــىالدقیقــة الرابعــة 
لكن دون ارتقاء  ملم زئبق ١٨٠ تغیر بسیط عند القیمة أیضاالثامنة وحتى الدقیقة الرابعة عشر حدث 

 انـه فـي حالـة اسـتمرار التمـرین Pitrofوفي هـذا المجـال یؤكـد . ستوى المعنویة مإلى نی المتغیر ینهذ
 فــــــــان ضــــــــغط الــــــــدم االنقباضــــــــي یــــــــنخفض بــــــــشكل تــــــــدریجي نتیجــــــــة التوســــــــع الوعــــــــائي اإلیقــــــــاعي

vasodilatation الطرفیـة(  الدمویـة والنـاتج عـن قلـة المقاومـة الوعائیـة األوعیـة الذي یحـصل فـي(  
  .مسة أنفة نفس العوامل الخالناجمة عن 
   ... ضربات القلبسرعةفیما یخص 

 ضربات القلب یكون ذو داللة معنویة عنـد سرعة التغیر في إن ) ٣( رقم  من الجدول یتبین
 واط ١٠٠ مـن التمــرین  وهـو جهــد لمـدة دقیقتــین بــشدة األول المــستوى إلـىاالنتقـال مــن ظـرف الراحــة 

 مـن التمـرین وهـو األخیـرغایـة المـستوى قبـل  ضـربات القلـب بـشكل معنـوي لسرعةوتستمر الزیادة في 
 ســرعة فــي حــین لــم یكــن هنــاك تغیــر معنــوي فــي.  واط٢٢٥ه الثانیــة عــشر وبــشدة قــدقیالالجهــد فــي 

 ان الدقیقتین إلىویعزو الباحثان سبب ذلك .  واط٢٥٠ وبشدة األخیرتینتین یققضربات القلب عند الد
ــإلــى مــن االختبــار تمــثالن الــدخول األخیــرتین  بــسبب ارتفــاع لألوكــسجین القــصوىة االســتهالك  مرحل

 حد لها وكذلك بسبب تراكم الجهد طوال دقائق االختبار السابقة مما یعني ان أقصى إلىدرجة الحمل 
 القلـب الوقـت الكـافي لكـي یـستجیب یأخـذ  المن ثـم عبء واقع على القلب و أقصىهذه المرحلة تمثل 

  Foxویــذكر.  ضــربات القلــبســرعة الخاصــة بزیــادة إللیــةا وهــي  الكــاتیكول الــدائرة فــي الــدمألمینــات
 هـذه الزیـادة إن إال ضربات القلب ورغم ازدیاده خطیـا مـع زیـادة شـدة الجهـد سرعةان "  Mathewsو
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 ان عمل القلـب إلىویفسر الباحثان ذلك ) Fox, & Mathews, 1981, 233(" حد معینإلىتكون 
دقیقة یصبح غیـر اقتـصادي وان مثـل /  ضربة١٨٠ ضربات القلب لقیمة اكبر من سرعةبعد وصول 
  . سوى الجهد المبذول على عضلة القلبلال تمثهذه القراءة 
  ...متوسط الضغط الشریانيفیما یخص 

 عــدم وجــود فــروق معنویــة فــي متوســط الــضغط الــشریاني بعــد  )٣ (  رقــم مــن الجــدولیتبــین
وق معنویـــة فـــي ارتفـــاع ضـــغط الـــدم  بعـــدم وجـــود فـــر ذلـــك یمكـــن تفـــسیرو الدقیقـــة الرابعـــة مـــن الجهـــد 

ان منعكسات الضغط "  علمنا إذاوتعد هذه النتیجة طبیعیة . االنقباضي بعد الدقیقة الرابعة من الجهد
 عــن مراقبــة وتنظــیم متوســط الــضغط المــسئولةالتــي تراقــب وتــنظم ضــغط الــدم االنقباضــي هــي نفــسها 

   )Sherwood, 2004, 351( . "الشریاني
  ...بضضغط النفیما یخص 

 ضـغط النـبض بعـد الدقیقـة الـسادسة  فيعدم وجود فروق معنویة ) ٣(رقم  من الجدول یتبین
وآخـرون وهمـا  Alfieاخلین كما یـذكرد بعالقة ضغط النبض بعاملین متذلك ویمكن تفسیرمن الجهد 

  .كمیة القذف القلبي من الدم ومقاومة الشرایین للدم
    )Alfie, et al,1999, 808-812(   

 منهــا  عــدة أســبابنتیجــةوعــائي محیطــي كبیــر توســع ي هــذه المرحلــة مــن الجهــد یحــدث ففــ 
 والحامـضیة فـي الـدم وكــذلك االرتفـاع الكبیـر فـي درجـة حـرارة الجــسم Co2تنـاقص األوكـسجین وزیـاد 

 انخفــاض النــاتج ومــن ثــمفتتــوزع كمیــات كبیــرة إلــى العــضالت العاملــة والجلــد لتــشتیت الحــرارة الزائــدة 
ان اســــتقرار قــــیم ضــــغطي الــــدم .  ثباتــــه وبالتــــالي الثبــــات النــــسبي لــــضغط الــــدم االنقباضــــيالقلبــــي او

 الن أیــضا ثبــات قــیم ضـغط النــبض إلـى أدى الالحقــة مـن الجهــد قالــدقائنبــساطي فـي االاالنقباضـي و 
  .معادلة استخراج ضغط النبض تشتمل على هذین العاملین فقط

   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١- ٥

  :آالتیة االستنتاجات إلىبعد عرض النتائج ومناقشتها توصلت الدراسة الحالیة 
ان الجهد الهوائي متصاعد الشدة یحدث تغیرا في قیم متغیرات ضغط الدم االنقباضي  ١- ١- ٥

 بظرف مقارنتها ضربات القلب ومتوسط الضغط الشریاني وضغط النبض عند سرعةو 
ة جهد في اثناء التمرین الى مرحلة اعلى شدة ولكن  وكذلك عند االنتقال من مرحل.الراحة

  .الى حد معین
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 ضربات القلب ومتوسط الضغط سرعةان التغیر الحاصل في قیم ضغط الدم االنقباضي و  ٢- ١- ٥
یستمر طوال  الشریاني وضغط النبض عند االنتقال من ظرف الراحة الى ظرف الجهد ال

 قیم هذه المتغیرات في الثلث االول تقریبا  الجهد الهوائي متصاعد الشدة بل تستقرمراحل
  . من الجهداألخیرةستقر قیمته اال عند المرحلة ت ضربات القلب فال سرعةمن الجهد اما 

في قیمة ضغط الدم االنبساطي عند بسیطا ان الجهد الهوائي متصاعد الشدة یحدث تغیرا  ٣- ١- ٥
  .متصاعدة فیما بینهاارنته بظرف الراحة وكذلك عند مقارنة مراحل الجهد القم

  اتتوصی ال٢- ٥
  :یأتي بما الدراسة الحالیةتوصي 

  .أخرى دراسات مستقبلیة تتعامل مع متغیرات ضغط الدم بشدد ومدد زمنیة متنوعة إجراء ١-٢-٥
الواردة فـي   الجهدأثناءاستخدام المعادلة الخاصة الستخراج متوسط الضغط الشریاني في  ٢-٢-٥

 أثنــاء كمیــة الــدم المــستخدم فــي كــل مــن االنقبــاض واالنبــساط فــي تهــااالدراســة وذلــك لمراع
  .الجهد
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١ رقم  ملحق  

)االستهالك القصوي األوكسجین (نموذج الستمارة تسجیل اختبار الجهد الهوائي   
)د/ لتر٣مستوى واطئ أقل من (   

 
 
Name:                                                                 Time: 
No.:                                                                    Circadian:    
CB –Temp:                                                         Env-Temp: 
 

 Time Intensity 
 Watt HR BP R.Watt 
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Warm-
up 21:00  75  / 

 
 

Recovery 16:00  0-25  / 
 
 

14:00  100  / 
 
 

12:00  125  / 
 
 

10:00  150  / 
 
 

8:00  175  / 
 
 

6:00  200  / 
 
 

4:00  225  / 
 
 

 
 

Max 
Test 

2:00  250  / 
 
 

:المالحظات  
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