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  ١١/٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٣/٨/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تتحدد مشكلة البحث في عدم وجود دراسات تهتم بتأثیر العمل الهوائي على نشاط بعض 

انواع البكتریا والفطریات التي یمكن أن تقطن الفم وعالقة ذلك بالتدخین لدى بعض الممارسین 

للریاضة وهل للجهد الهوائي تأثیر في ذلك .

) ریاضیا بعمر ٢١للریاضة قوامها (وشملت عینة البحث على مجموعة من الممارسین

) سنة قسموا الى مجموعتین إحداهما ممارسة للتدخین وأخرى بدونها .٢٥- ٢٠(

وهدفت الدراسة الى الكشف عن مایقطن فم العینة من أحیاء مجهریة ( بكتریا وفطریات ) فبل 

عن نشاط وبعد تعریضهم الى جهد هوائي ومن ثم أخذ مسحة من الفم وزرعها مختبریا للكشف

وتكاثر هذه األحیاء المجهریة بعد أداء العینة للجهد الهوائي .

وأظهرت الدراسة وجود تأثیر للجهد الهوائي في زیادة الكثافة العددیة لبعض األحیاء 

E.coliالمجهریة  , Staph aureas , Salmonella ) لدى الریاضیین المدخنین .كما (

)عددیة لبعض األحیاء المجهریة في الفم أظهرت الدراسة زیادة في الكثافة ال E.coli , staph

aureas بعد الجهد الهوائي لدى الریاضیین المدخنین .(
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Abstract:
The problem of the research is the absence of studies dealing with

the aerobic effort on the activity of some bacteium and fungus present in
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the mouth and its relation to smoking for some performers of athletic

activities and whether aerobic effort affected the activity of this

microbiological livings .

The sample of the research consisted of (21) performers of athletic

activity aged (20-25) years divided into two groups, one of them is

smokers and the others is non-smokers .

The aim of the study is to reveal the existence of some kinds of

microbiological livings in the mouth before and after an exposure to

aerobic effort and take an oral sample to laboratory cultivated to reveal

the activity and multiplicity of these microbiological livings after

performing an aerobic effort .

The study showed an effect of aerobic effort on increase of some

microbiological livings in the mouth (salmonella , E.coli , staph aureas)

for athletic smokers .

The study showed also an increase of some microbiological livings

in the mouth (E.coli , staph aureas) after aerobic effort for athletic

smokers in compaired with non smokers athletes .

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث: ١-١

مــن الثابــت والمؤكــد بــأن التــدریبات الریاضــیة تــؤثر ایجابیــا فــي فعالیــة األداء البــدني مــن 

خالل ممارسة التمارین البدنیـة المختلفـة بأنواعهـا الهوائیـة والالهوائیـة وانعكـاس ذلـك علـى األجهـزة 

الوظیفیة المختلفة في الجسم .

ن سـلبیة عنـد ممارسـة نـوع معـین وتناولت القلیل من الدراسات التـأثیرات التـي ربمـا قـد تكـو 

مــن التـــدریبات الریاضــیة العنیفـــة كالمالكمــة والقفـــز واالحتكـــاك فــي الفعالیـــات األخــرى ككـــرة القـــدم 

والســـلة والیـــد إلـــى حـــدوث بعـــض اإلصـــابات الریاضـــیة وربمـــا العاهـــات المســـتدیمة وتناولـــت كـــذلك 

لریاضـــیین مـــن ذلـــك بعـــض الظـــواهر الســـیئة لـــدى بعـــض الشـــباب هـــو التـــدخین وال یســـلم بعـــض ا

.وأثبتـت إحـدى الدراسـات علـى الریاضـیین فـي مدینـة الموصـل أن نسـبة المـدخنین مـن العبـي كــرة 

  )  ٥٢، ٢٠٠٠% وهي نسبة لیست بالقلیلة .( األحمد واخرون ، ٢٧.١القدم تصل الى 
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لیس من المعروف أو على األقل لم یجـد الباحـث دراسـة تهـتم بتـأثیر العمـل الهـوائي علـى 

عض أنواع البكتریا والفطریات التي تقطن الفـم والمجـرى التنفسـي وهـل یلعـب التـدخین لـدى نشاط ب

بعــض الریاضــیین تــأثیر فــي ذلــك ، وهــذا مــادفع الباحثــان إلــى محاولــة الوقــوف علــى تــاثیر الجهــد 

الهــوائي خصوصــا فــي األجــواء الحــارة علــى نشــاط بعــض األحیــاء المجهریــة مــن بكتریــا وفطریــات 

م وهل ان لهذا الجهد تأثیرا في زیادة نموها وتكاثرها ام في كبح ذلـك لـدى عینـة مـن التي تقطن الف

الممارسین للریاضة فضال عـن محاولـة التعـرف علـى أثـر ذلـك الجهـد فیمـا اذا كـان ذلـك الریاضـي 

مدخنا أم ال وهل سیكون للتدریب الهوائي تأثیر ایجابي في ذلك .

صیة بالتدریب الهوائي للمـدخنین وغیرالمـدخنین وتكمن أهمیة البحث في الوصول إلى التو 

مـــن الریاضـــیین إذا كانـــت النتیجـــة ایجابیـــة أو معالجـــة ذلـــك إذا كانـــت ســـلبیة ، ویمكـــن القـــول بـــأن 

أهمیة البحث تترتب على نتائجه.

مشكلة البحث: ٢-١
ال یعـــرف بالضـــبط تـــأثیر العمـــل الهـــوائي علـــى نشـــاط بعـــض األنـــواع الضـــارة مـــن بكتریـــا 

ت الفم والمجرى التنفسي العلوي إن كان ایجابیا أم سلبیا ، وهذا مادفع الباحثین للقیـام بهـذا وفطریا

البحــث كدراســة استكشــافیة وٕامكانیــة أن یكــون للتمــارین الهوائیــة تــأثیرات ایجابیــة علــى الریاضــیین 

المــدخنین وغیــر المــدخنین خصوصــا وان للتــدخین تــأثیرا مــدمرا علــى أعضــاء وأجهــزة مختلفــة فــي

الجسم وباألخص الجهاز التنفسي بأقسامه المختلفة ابتداء من الفم وانتهاء بالرئتین ومكوناتها. 

أھداف البحث:٣-١
الكشــف عــن اثــر الجهــد الهــوائي علــى الكثافــة العددیــة لمســتعمرات بعــض انــواع األحیــاء  ١-٣-١

یر المدخنین.المجهریة في الفم أثناء الراحة لدى الممارسین للریاضة من المدخنین وغ

الكشف عن أثر الجهد الهوائي على الكثافة العددیـة لـبعض انـواع األحیـاء المجهریـة فـي  ٢-٣-١

الفم لدى الممارسین للریاضة من المدخنین وغیر المدخنین.

مقارنة أثر الجهـد الهـوائي علـى الكثافـة العددیـة لـبعض انـواع األحیـاء المجهریـة فـي الفـم  ٣-٣-١

اضة من المدخنین وغیر المدخنین في الراحة.لدى الممارسین للری
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فروض البحث: ٤-١
ــــاء  ١-٤-١ ــــبعض أنــــواع األحی ــــة العددیــــة( المســــتعمرات ) ل ــــي متوســــط قــــیم الكثاف هنــــاك فــــرق ف

المجهریة في الفم مابین الممارسین للریاضة من المدخنین وغیر المدخنین في الراحة .

ـــدى هنـــاك فـــرق معنـــوي بـــین قـــیم الكثافـــة العد ٢-٤-١ ـــبعض األحیـــاء المجهریـــة فـــي الفـــم ل دیـــة ل

اللممارسین للریاضة من المدخنین وغیر المدخنین مابین قبل وبعد الجهد الهوائي .

ـــاء المجهریـــة فـــي الفـــم بـــین  ٣-٤-١ ـــیم الكثافـــة العددیـــة لـــبعض األحی ـــاك فـــرق معنـــوي بـــین ق هن

اللمارسین للریاضة من المدخنین وغیر المدخنین بعد الجهد الهوائي .

مجاالت البحث: ٥-١
   ٢٠٠٨/  ٥/ ٣٠-١٥المجال الزماني:  ١-٥-١ 

المجال المكاني: مختبر الفسلجة / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل. ٢-٥-١

.-العبي الفرق الشعبیة بكرة القدم-المجال البشري: عینة من الریاضیین  ٣-٥-١

الدراسات النظریة والبحوث السابقة:-٢
اسات النظریة :الدر١-٢
Respiratoryالجھاز التنفسي وأقسامھ ١-١-٢ tract:

یقســـم الجهـــاز التنفســـي إلـــى ســـفلي وعلـــوي ویشـــمل القســـم التنفســـي العلـــوي األنـــف والفـــم 

والحنجـــرة والبلعـــوم والقصـــبات الهوائیـــة بفرعیهـــا ویشـــمل الســـفلي القصـــیبات والـــرئتین ومـــا تحتویـــه 

أجسام صلبة غازات وسوائل ومـا تحتویـه مـن عوامـل ممرضـة .ویتأثر الفم بالبیئة المحیطة به من

كــالجراثیم والبكتریــا والفطریــات الموجــودة فــي الهــواء المحــیط بنــا والتــي تــؤدي إلــى إصــابات مختلفــة 

  ) ٩٩-٩٨للجهاز التنفسي العلوي والسفلي.(الدوري،ب.ت،

یئـة ملوثـة و تحصل حاالت مرضیة في القسم التنفسي العلوي قد یكـون سـببها التعـرض لب

الستطیع الجهاز المناعي تثبیط نشاطها ویمكن أن تنمو وتتكاثر بسرعة كبیرة وتظهر على سطح 

) ٧١، ١٩٨٦اللسان وبطانة الفم. ( الرجب والقزاز ،

الجھد البدني الھوائي:٢-١-٢
یمكننـــا أن نقســـم الجهـــد البـــدني الـــى نـــوعین مختلفـــین همـــا الالهـــوائي الـــذي الیعتمـــد علـــى 

ین في إنتاج الطاقة ویتمیز بشدة أدائه وقصر فترة دوامه ، أمـا الجهـد الهـوائي فهـو جهـد األوكسیج

یعتمــد علــى األوكســیجین فــي إنتــاج الطاقــة ویتمیــز بشــدته المنخفضــة وفتــرة دوامــه الطویلــة ویعرفــه 

) بانـــه الحمــــل الواقــــع علـــى الجســــم والـــذي یكــــون فیــــه النظـــام الهــــوائي هــــو ٢٠٠٥(محمـــد توفیــــق،
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) ،وبصــورة عامــة هنــاك تــداخل فــي ١٧، ٢٠٠٥وید الجســم بالطاقــة . (محمــد توفیــق، المســیطرلتز 

عمل أنظمة الطاقة الثالثة ،إذ أن الجسم یستخدم نموذجیا أنظمة الطاقة الثالثة إلداء عمـل معـین 

Fahay)ولكـن شـدة التمـرین ومدتـه همـا اللتـان تحـددان النظـام السـائد. et al.,2003,52) حیـث

ذات الشــدة العالیــة وفتــرة الــدوام القصــیرة سیســتخدم الجســم نظــام الطاقــة الالهــوائي تتمیــز التمــارین 

كنظام مسیطر بینما سیكون نظام الطاقة الهوائي هو المسیطر في تمارین الشـدة المنخفضـة وفتـرة 

الدوام الطویلة . 

بعض األحیاء المجھریة التي تقطن الفم :٣-١-٢
١-٣-١-٢Staphylococcus aures:
0.9بارة عن بكتریا مفردة قطرها مابین ع – مایكرون وأیضا تتجمع بشـكل عناقیـد بسـبب 0.8

انقسامها

. البیئات الصلبة تبدو بشكل مستعمرات ذهبیة دائریة محدبة المعة ذات حافات كاملة

.وتعطي تعكر على األوساط السائلة

 بكتریا مرضیة وتكون خطیرة في الجروح تؤدي إلى خراجات ودمامل.

 م و٣٧ْتنمو في درجة حرارةPH(7.4)مقداره.

 موجبة لصبغة كرامpositive gram stain. ، ٦٦١، ١٩٨٤. ( الرجب (  

٢-٣-١-٢Salmonella:
عصیات سالبة لصبغة كرام ذات ایض تنفسي

 تسبب الSalmonella التهاب المعدة واألمعاءgastroenteritis وٕاسهال وتقیؤ وحمى

 أنواع هذا الجنس إسـتخدم السـترات كمصـدر كـاربوني وحیـد لهـا وتتمیـز بإنتـاج تستطیع معظم

كبریتید الهیـدروجین مـن األحمـاض االمینیـة الحاویـة علـى الكبریـت وهـي خاصـیة تشـترك فیهـا 

القلیل من األجناس البكتریا المعویة.

 تستوطن الSalmonellaلمتغیرة.في أمعاء عدد ضخم من الفقریات ذات الحرارة الثابتة وا

 وتصــنف علــى أســاس مستضــداتها المستضــدO,HوأحیانــاK باالرتبــاط علــى طــرز تأیضــها

)١٩٨١،٣١٩لمختلــــــــــــف الســــــــــــكریات والمــــــــــــواد األساســــــــــــیة األخرى(المصــــــــــــلح ومعــــــــــــروف،

)Patrick,1999,467(

٣-٣-١-٢Klebsiella:
ة تعتبر من أجناس البكتریا المعویة (عصیات سالبة لصبغة كرام) ذات أهمیة طبی
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. تسبب إصابات المجرى التنفسي والمجرى البولي والدم

 تكـــون هـــذه البكتریـــا مســـؤولة عـــن اإلصـــابات الخطیـــرة المكتســـبة مـــن المستشـــفیات فـــي المـــاء

الملوث والمحالیل الملوثة.

 2,3تستخدم السكریات كمصدر كاربوني وحید وتنتج butane.من تخمر الكلوكوز

نسان وفي البیئة الطبیعیة .تقطن هذه البكتریا في أمعاء اإل

٤-٣-١-٢ E.coli :  
.عصیات سالبة لصبغة كرام وذات ایض تنفسي

 ـــم ـــات شـــموال التـــي ت ـــة وأكثـــر الكائن ـــا المعوی ـــة المدروســـة عـــن البكتری تكـــون مـــن أفضـــل األمثل

دراستها.

.تسبب اإلسهال والتهاب األمعاء

 ج مســتعمرات كبیــرة فــي الیــوم علــى معظــم األوســاط المختبریــة إذ تنــت˚37تنمــو بدرجــة حــرارة

ساعة 24التالي أي 

 تنــتجE.coli الحــامض والغــاز عنــد قیامــه بتــأیض الســكریات والكلوكــوز ویعتمــد تولیــد الغــاز

إلــى  formicیقــوم بتحلیــل حــامض الفورمیــك (hydrogenlyase)علــى وجــود أنــزیم معــین 

ثنائي اوكسید الكاربون والهیدروجین .

 القابــل علــى االلتصــاق باألمعــاء والقــادر علــى غــزو الخالیــا المبطنــة االمراضــیة،تنتج توكســین

لألمعاء فتسبب اإلسهال.

 تعــیشE.coli فــي أمعــاء البشــر والحیوانــات وتكــون ســالالتها المرضــیة للحیــوان غیــر ضــارة

,Nesterلإلنسان على العموم .(  2001,605(

fungi.(Candida)الفطریات  ٥-٣-١-٢
النـواة غیـر متحركـة ال تحتـوي علـى الیخضـور لـذلك فهـي غیـر هي مخلوقـات حیـة حقیقـة

ذاتیة التغذیـة . معظمهـا عدیـد الخالیـا ومنهـا مـا هـو وحیـد الخلیـة . أمـا فطریـات الفـم هـي كائنـات 

حیة دقیقة تتعایش مع خالیا الجسم و البكتیریا الموجودة في الفـم. ال تصـیب الفطریـات الفـم فقـط، 

سم. فقد تصیب أي جزء آخر في الج

معیشتها :

المیاه ( عذبة ، مالحة )]-التربة -. تنتشر هذه الفطریات في [ الهواء ١

. تتطفل على النباتات والحیوانات مسببه لها األمراض . ٢

. غالبیتها تعیش في الظالم حیث الدفء والرطوبة . ٣
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* تركیب الفطریات :

من : تختلف الفطریات في أشكالها وتراكیبها بعضها یتكون 

. خلیة واحدة : كما في فطر الخمیرة . ١

. عدیدة الخالیا : تنظم في خیوط تعرف بالخیط الفطري ومجموعها یشكل الغزل الفطري . ٢

هــو مجموعــة مــن الخیــوط الفطریــة و تحتــوي جــدر الفطریــات علــى الســلیلوز :. الغــزل الفطــري٣

والكیتین أو إحداهما . 

حیث توجد كمیة قلیلـة مـن الفطریـات داخـل فطریات الفمویتعرض اإلنسان إلى اإلصابة ب

فـــم كـــل الكائنـــات الحیـــة بمـــا فـــي ذلـــك اإلنســـان. لكـــن تتعـــاون بكتیریـــا الفـــم النافعـــة مـــع غیرهـــا مـــن 

الكائنــات الحیــة الدقیقــة علــى إبقــاء كمیــات قلیلــة فقــط مــن هــذه الفطریــات. لكــن اإلصــابة بــبعض 

ة، أو حتـــى تنــاول المضــادات الحیویــة قــد یقتـــل األمــراض الصــحیة، أو التعــرض للضــغوط النفســی

كمیــات كبیــرة مــن البكتیریــا النافعــة و بــذلك یفــتح المجــال أمــام الفطریــات بالتكــاثر و النمــو بشــكل 

یصــعب الســیطرة علیــه. قــد تصــیب الفطریــات أي شــخص، فهــي ال تقتصــر علــى فئــة معینــة مــن 

صـغار و البـالغین الكبـار فـي العمـر، الناس. ومع ذلك، فإن اإلصـابة أكثـر شـیوعا عنـد األطفـال ال

والناس الذین یعانون من ضعف في جهاز المناعة. والمدخنین أو الذین یستخدمون أطقم األسنان 

بالـذكر أن مـن الجـدیرالصناعیة بشكل غیر صحیح، فإن فرصة اإلصابة بالفطریات عالیة جـدا.

یعد عـالج الفطریـات أمـرا رضاعهم.األطفال المصابین بالفطریات ینقلون المرض ألمهاتهم أثناء إ

جــدا عنــد األطفــال الــذین یتمتعــون بصــحة جیــدة، و لكــن یصــعب عالیــةســهال واحتمــاالت نجاحــه 

عالجه بالنسبة لألطفال الذین یعانون من ضعف في جهاز مناعتهم.

وتظهـــر أعـــراض الفطریـــات فجـــأة و دون أیـــة مقـــدمات، ومـــن الممكـــن أن یصـــبح المـــرض 

م لفتــرة طویلــة جــدا. مــن العــوارض الشــائعة للفطریــات ظهــور عالمــات أو آثــار مزمنــا ، أو أنــه یــدو 

عـــادة تظهـــر علـــى اللســـان أو الخـــدود مـــن -بـــارزة بیضـــاء اللـــون وذات ملمـــس خشـــن داخـــل الفـــم 

وتظهر ایضا على سقف الفـم أو علـى اللثـة أو لـوزة الحلـق أو علـى الحلـق مـن الخلـف. -الداخل 

وقد تنزف في بعـض األحیـان عنـد حكهـا أو تفـریش األسـنان. فـي واإلصابة بالفطریات مؤلمة جدا

معظم حاالت اإلصابة، فإن هذه البقع أو اآلثار تمتد إلى المريء مسببة أعراضا أخرى تشمل:ألم 

الشعور بأن الطعام یعلق في الحق أو منطقة الصدر الوسـطى كمـا یحـدث وأو صعوبة عند البلع 

قــد تنتشــر الفطریــات إلــى وحالــة ضــرر أو إصــابة المــريء ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم وذلــك فــي 

أجــزاء أخــرى مــن الجســم، مثــل الكبــد، الرئــة، والجلــد. یكــون هــذا األمــر أكثــر شــیوعا عنــد مرضــى 

لیم. (الســــرطان و المصــــابین باإلیــــدز أو عنــــد األشــــخاص الــــذین ال یتمتعــــون بجهــــاز مناعــــة ســــ

)125-1989،120،هاري
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ر البكتیریا ونموھا :الظروف المالئمة لتكاث ٤-١-٢
البكتریا عبارة عن كائن حي دقیق احادي الخلیة وتوجـد امـا بصـورة طلیقـة ال تعـیش علـى 

شيء او بصورة طفیلیات تتطفل على كـائن حـي آخـر . وكلمـة بكتریـا مشـتقة مـن الكلمـة الیونانیـة 

المســتخدمة فــي والتــي تعنــي العفــن ، وقــد توجــد البكتریــا بصــورة نافعــة كتلــك bakterionالقدیمــة 

صناعة اللبن او ضارة تسبب العدوى واألمراض . 

www.asnanata.com/m/medical.encyclopedia/medical
glossary/bakteria.htm

:تحتاجـه البكتیریـاوتتمیز البكتیریا بمقـدرتها علـى التـأقلم حسـب الظـروف المحیطـة وممـا

:الغذاء. ١

:طریقة تغذیتها إلىتقسم البكتیریا حسب

.بتجهیز احتیاجاتها الغذائیة من عناصر أو مركبات غیر عضویةحیث تقوم:أ. (ذاتیة التغذیة

التغذیة وتحصل على الطاقة الالزمة لهـا عـن طریـق التحلیـل أي عضویة:ب. غیر ذاتیة التغذیة

لكربوهیـــدرات والـــدهون والبروتینــات كمـــا یحــدث فـــي عملیـــة كاالكیمیــائي للمركبـــات العضــویة

استخدام األوكسجین مباشـرة كمـا فـي التـنفس الهـوائي للحصـول التخمر (التنفس الالهوائي) أو

:هذا النمط في عدة صور وهيعلى الطاقة الالزمة . ویتم

رج الخلیة لیتم تحلیـل بقایـاوتقوم البكتیریا التي تتغذى بهذه الطریقة بالهضم خا:التغذیة الرمیةأ.

المخلوقات الحیة وكذلك الجثث ثم یتم امتصاصها لتحصل منها على حاجتهـا مـن المركبـات

.الغذائیة

التطفلیـة : وتقـوم البكتیریـا التـي تتغـذى بهـذه الطریقـة بااللتصـاق بخالیـا العائـل سـواءالتغذیـةب.

ل الحــي وغالبــًا تســبب لــه المــرضالداخلیــة أو الخارجیــة لتحصــل علــى غــذائها مــن هــذا العائــ

.كالبكتیریا المسببة لمرض الزهري ( السفلس ) والسیالن اللذین یصیبان الجهاز التناسلي

التغذیة في البكتریا التي تعیش متكافلـة مـع مخلوقـات ویحدث هذا النمط من:التغذیة التكافلیةج.

.جذور النباتات البقولیةاإلنسان أو التي تعیش في حیة أخري كالتي تعیش في أمعاء

:. الماء٢

كتلتهـا الخلویـة مـن%80مناسـبًا لنشـاط البكتیریـا وتكاثرهـا حیـث یشـكلیعـد المـاء وسـطاً 

ال تـتمكن البكتیریـا مـن ولذلك فإن عملیة التجفیف تساعد في حفظ الغذاء أطـول فتـرة ممكنـة حیـث

.التكاثر بعیدًا عن الرطوبة

:. درجة الحرارة٣

فیـه نمـو أنشطة البكتیریا األیضیة بازدیاد درجة الحرارة إلى أن تصـل إلـى حـد تعیـقتزداد

DNAالنــوويالبكتیریــا فتثبطــه "درجــة الحــرارة العظمــى" حیــث تــؤثر فــي األنزیمــات والحمــض
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درجــات الحــرارة الصــغرى فتحــد مــن نمــو البكتیریــا والرایبوســومات فتحــد مــن نشــاطها وتقتلهــا أمــا

.تقتلهاونشاطها دون أن 

). األس الهیدروجیني٤ pH ):

أوسـاط حمضـیة تنمو غالبیة أنواع البكتیریـا فـي الوسـط المتعـادل إال أن بعضـها ینمـو فـي

.البكتیریا القاعدیةفتسمى البكتیریا الحمضیة ، وأنواع أخرى تنمو في أوساط قاعدیة وتسمى

:كسجینو . األ ٥

.اع رئیسیة حسب احتیاجها لألكسجینإلى ثالثة أنو یمكن تقسیم البكتیریا

تحتــاج إلــى وجــود كمیــة مــن األكســجین كعامــل رئیســي فــي عملیــات األیــض :أ. بكتیریــا هوائیــة

.إلنتاج الطاقةوالتحول الغذائي

فــي أنتــاج طاقتهــا فــي عملیــات حیــث تعتمــد–ب.بكتیریــا الهوائیــة: ویعــد األوكســجین ســامًا لهــا 

كیمیائیــة مؤكســدة تتلــف أجــزاء جــود األوكســجین فإنــه ینــتج مــوادالتــنفس الالهوائیــة أمــا عنــد و 

.الخلیة وأنزیماتها وتؤدي إلى موتها

.الهوائیة اختیاریة : تستطیع العیش بجود األوكسجین أو عدمهج. بكتیریا

:التكاثر في البكتیریا

،  ١٨،  ٨،  ٤،  ٢،  ١باالنشــطار الثنــائي بنســب هندســیة متصــاعدة: تتكــاثر البكتیریــا

وتتفاوت سرعة االنقسام من نوع إلى آخر ،وتتراوح المدة الالزمة النقسام الخلیة الواحدة  ٣٢، …

.دقیقة وأكثر من یوم واحد20بین

:یطلق علیها أطوار النمو وهيیمر نمو الخالیا بمراحل

.الالزمة لالنقسامتنقسم فیه الخلیة ولكنها تكون تراكیبها وعضیاتها والموادال:طور الركود -

انقسام الخالیا بنسب هندسیة متصاعدةالطور أللوغاریتمي) وتكون سرعة(طور النمو-

:الثباتطور التوقف أو- عدد الخالیا الناتجة تساوي عدد الخالیا المیتة ."

)تـزداد نسـبة الخالیـا المیتـة (وتكـون سـرعة المـوت لوغاریتمیـة أیضــا:طـور الهبـوط أو المـوت-

)129-1989،125،هاري(
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الدراسات السابقة :٢-٢
لــم یجــد الباحثــان أي دراســة تتعلــق بالجهــد البــدني ونشــاط األحیــاء المجهریــة فــي الفــم أو 

التدخین وعالقته بنشاط األحیاء المجهریة في الفم لذا لم یورد الباحثان دراسات مشابهة ولكن وجد 

ت اجتماعیـة تتعلـق بالتـدخین كدراسـة عبـد السـالم( ولكنهـا دراسـاالباحثان بعـض الدراسـات السـابقة

) بعنــوان "دراســة مقارنــة بــین المــدخنین وغیــر المــدخنین فــي بعــض متغیــرات الشخصــیة" ، ١٩٨٦

توصــلت الدراســة إلــى إن المــدمن اكثــر انبســاطیة وأقــل انطــواء مــن غیــر المــدخنین ، ویفســر ذلــك 

لة المراهقة التي تتسم باالندفاعیة والتهـور ، بالقول بأن السلوك التدخیني غالبًا ما یكتسب في مرح

ولذلك فإن هذه الصفات كافیة ألن تصنع شخصًا انبساطیًا مندفعًا صوب كل شْي دون تمییز لما 

ـــى التعـــارف  ـــة یتلهـــف إل ـــى ذلـــك إن المراهـــق فـــي هـــذه المرحلـــة العمری ینفـــع أو یضـــر ، أضـــف إل

یة معینــة، اعتقــادًا منــه بأنهــا ســتحقق واجتــذاب أصــدقاء جــدد، ممــا یضــطرة إلــى تبنــي أنمــاط ســلوك

اهدافـــه، فانبســـاطیته هـــذه مطیـــة لتحقیـــق ذاتـــه، وحصـــولة علـــى تقـــدیر األخـــرین لـــه، كمـــا توصـــلت 

الدراســــة نفســــها إلــــى أن المــــدخنین أكثــــر عصــــبیة مــــن غیــــر المــــدخنین، واجتمــــاع العصــــبیة مــــع 

ال عنــــد اجتمــــاع االنبســـاطیة فــــي تكـــوین المــــدخن یعلـــي صــــورة للهســــتیري التقلیـــدي ، عكــــس الحـــ

العصبیة مع االنطوائیة الذي ینتج عنه الدیستمي .

. الباب الثالث٣
استخدام الباحثین النهج الوصفي لمالءمة طبیعة البحث .منھج البحث : ١-٣

عینة البحث: ٢-٣
، سـنة ٢٥ -٢٠) ریاضـي بعمـر ٢١شملت عینة البحث لمجموعة من الریاضیین قوامها (

) یوضــح مواصــفات ١)غیــر مــدخنین ، والجــدول (١٢) مــدخنین و(  ٩(  قســموا إلــى مجمــوعتین ،

عینة البحث.

  )١الجدول (

یبین مواصفات مجموعة غیر المدخنین من عینة البحث .

العینة

المعالم اإلحصائیة
الوزن/كغمالطول/سمالعمر/سنة

HR

الراحة/ض.د

٢٢.٥٦٥١٧٨.٧٧٧٧٣.١١١٦١.١١١َس 

٢.٢٩٧٤.٤٦٥٥.٢٣٠٥.٥٧٧ع±
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  )٢الجدول (

یبین مواصفات مجموعة المدخنین من عینة البحث .

المعالم 

اإلحصائیة

العمر

سنة
الوزن كغمالطول سم

HR

د /ض

الراحة

معدل 

سنوات 

التدخین

سیكارة 

یومیا

٢٢.٨٨٨ ־س
١٧٦.٧٧

٧
٧٤.٤٤٤٦٥.٥٥٥٤,٧٧٧٢٥

٢.٠٢٧٨.١٠٥١٠.٨٥٢٥.٩٨١١.٥٢٣٣.٥٥٥ع±

لبیانات:وسائل جمع ا٣-٣
أستخدم الباحثان االختیار والقیاس والتحلیل البیولوجي لغرض الحصول على البیانات.

أدوات البحث: ٤-٣
جهاز الحزام المتحرك. -١

لغرض أجراء المسحة من الفم .swabستك  -٢

كل واحدة على حدة.swabحافظات المسحة  -٣

أوساط زرعیه لنمو البكتریا والفطریات. -٤

ات نمو مختلفة درجة الحرارة لنمو البكتریا والفطریات.حاضن -٥

٦- swab.معقم ونظیف

مطهر ومعقم للیدین للباحث. -٧

أمریكي المنشأ .Detectoجهاز قیاس الوزن والطول نوع  -٨

یابانیة المنشأ.(Stethoscope)سماعة طبیة  -٩

االختبار المستخدم في البحث . ٥-٣
(الحـــــزام Treadmillبالســـــاعة علـــــى جهـــــاز \كـــــم  ١٠ م بســـــرعة ٣٠٠٠عـــــدو لمســـــافة 

دقیقــة ألدائه.ویعــد هــذا األختبــار جهــدا  ١٨المتحــرك) وفــي مكــان مفتــوح وهــو اختبــار یســتمرلمدة 

ان الجهــد القصــوي الــذي یســتمر مــابین ( (Martin&Lumbsden,1987)هوائیــا ، حیــث ذكــر 

% .٩٥-%٩٠) دقیقـــــــــــة یســـــــــــتحدم فیـــــــــــه النظـــــــــــام األوكســـــــــــیجیني بنســـــــــــبة  ٣٠-١٠

(Martin&Lumbsden,1987,171)
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خطوات البحث: ٦-٣
القیاسات القبلیة ١-٦-٣

قــام الباحثــان بأخــذ مســحة مــن بطانــة الفــم وتحــت اللســان وســقف الحلــق مــن خــالل تــدویر 

رأس عصا الستك للحصول على النسبة الحقیقیة من البكتریا الموجودة في الفم .

م قبل فترة ال تقل عن ربع ساعة من القیام بأخذ وقد سمح لالعبین بشرب الماء وغسل الف

janeالمسحة دون السماح لهم بتناول أي شيء قبل أجراء المسحة. . , 1997 , 292 )(

قیاس معدل ضربات القلب :٢-٦-٣
وتــم باســـتخدام الســماعة الطبیـــة مـــن علــى الصـــدر مباشــرة لمـــدة دقیقـــة كاملــة وفـــي وضـــع 

الراحة ودون إستخدام أي جهد .

جھد االختبار :٣-٦-٣
كم بالساعة على جهد الحزام المتحرك والذي یعد جهدا ١٠م بسرعة  ٣٠٠٠یتضمن عدو 

م وفـي مكـان مفتـوح وهـو ظـرف حـراري مرتفع.ویـذكر (عبـد °٣٨هوائیا وبدرجة حرارة محیط بلغـت 

ء فیهــا ) ان الجهــد یكــون هوائیــا " فــي األنشــطة الریاضــیة التــي تتطلــب طبیعــة األدا٢٠٠٣الفتــاح ،

)٢٠٠٣،٢٠٧) دقائق .( عبد الفتاح وسید،٥اإلستمرار في العمل العضلي لفترة طویلة تزید عن( 

القیاس ألبعدي: ٤-٦-٣
بعد انتهاء الجهد مباشرة قام الباحثان بأخذ مسحة من الفم وبنفس طریقة أخذ المسحة في 

وع مـن السـوائل أو المـأكوالت القیاس القبلي وقبل أن یسمح للمفحوصین بغسل الفم أو تنـاول أي نـ

، وتــم نقــل العینــات إلــى المختبــر بعــد وضــعها فــي حاویــات خاصــة لغــرض زرعهــا والتعــرف علــى 

محتویاتها.

-طریقة أجراء المسحة وتنمیة البكتریا على األوساط الزراعیة:١-٧-٣
من مناطق مختلفـة للتجویـف ألفمـي لالعـب swabتأخذ المسحة من فم الالعب بواسطة 

تحفــظ فــي أوانــي خاصــة معقمــة ونظیفــة وبعــد أجــراء المســحة تــزرع البكتریــا علــى أوســاط خاصــة و 

لتنمیة البكتریا ومن ضمن هذه األوساط وسط النیوترینت أكار، ماكونكي أكـار، أكـار الـدم ، أكـار 

PDA)potatoالـدم المطبـوخ ، dextrose agar( عبـارة عـن وسـط لنمـو وتكـاثر الفطریـات فیـه

,Branett&Vanghausألحیــاء بطرقــة التخطــیط علــى األوســاط الصــلبة (ویــتم زرع ا 1997,

292(
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بعد زراعة البكتریا على هذه األوساط بطریقة التخطیط یتم تحضـین المسـتعمرة بالحاضـنة 

یوم بالنسـبة لنـوع للبكتریـا  ٣ -١درجة مئویة ومدة التحضین تتراوح مابین  ٣٨ -٣٧بدرجة حرارة 

 ٢-١درجـــة مئویــة بالنســـبة للفطریــات ومـــدة التحضــین لمـــدة  ٢٢ -٢٠مــن وبدرجــة حــرارة تتـــراوح 

,Konemanأسبوع بعدها تجري اختبارات لكل مزرعة بكتریة للتأكـد مـن المزرعـة وتشخیصـها . 

1992, 66)(

وتــم أجــراء زرع العینــات للحصــول علــى نســبة المســتعمرات مــن البكتریــا والفطریــات الموجــودة فــي 

یة.المسحة القبلیة والبعد

الوسائل اإلحصائیة :٨-٣
tالوســـط الحســـابي، االنحـــراف المعیـــاري، اختبـــار  للفـــروق بـــین األوســـاط للعینــــات )(

) للفروق بین األوساط لعینتین مستقلتین ، النسبة المئویة .tالمرتبطة و( 

فریق العمل المساعد:٩-٣
  ات الفماحمد سعدي حسین بكالوریوس علوم حیاة / أحیاء مجهریه اخذ مسح

فواز جاسم محمد = تربیة ریاضیة تشغیل وایقاف الجهاز 

ھا :تعرض النتائج ومناقش  -٤
  )٣الجدول (

الكثافة العددیة للفروق في  tیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعنویة اختبار 

نین في الراحة.مابین المدخنین وغیر المدخلمستعمرات بعض انواع األحیاء المجهریة في الفم

المعالم 

اإلحصائیة
E.ColiStaph aureasKlebsillaCandidaSalmonella

المجموعة
غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

١٠.٤١٦٢٢.٢٢٢٢.٦٦٦١٠.١١١٣.١٦٦٧.٣٣٣٥.٥٨٣١٩.٣٣٣١.٤١٦٥.٦٦٦ ־س

١٢.٧٢٤٢٠.٤٦٨٤.٧٩٢١٠.٠٤٣٥.٠٦٠٩.٢٧٣٨.٨٠٥١٩.٤٢٩٤.٠٥٥١١.١٨٠ع±

٠.٢٣٦*٠.١١٧٠.٠٤٢*٠.٠٣٦*٠.٠٢٠المعنویة

T

المحسوبة
٢.٦٨٦٢.٢٦٣١.٢٦٩٢.٢٨٣٠.٥٣٨

٠.٠٥* معنویة عند نسبة خطا < 

  )٤الجدول (
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للفروق في الكثافة العددیة tالحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومنویة اختبار  ٠یبین األوساط

مرات بعض انواع األحیاء المجهریة في الفم لغیر المدخنین قبل الجهد وبعده.لمستع

المعالم 

اإلحصائیة
E.ColiStaph aureasKlebsillaCandidaSalmonella

بقبقبقب  قبقاالختبار

١٠.٤١٦١١.٦٦٦٢.٦٦٦٢.٤١٦٣.١٦٦٤.٠٥.٥٨٣١٢.٠٨٣١.٤١٦٠.٧٥٠ ־س

١٢.٧٢٤٣.٧٢٦٤.٧٩٢٤.٦٩٩٥.٠٦٩.٨٠٧٨.٨٠٥١٣.٩٥٧٤.٠٥٥٢.٥٩٨ع±

٠.٠٦٦٠.٠٨١٠.٢٥٢٠.١١٣٠.٩٩٧اإلحتمالیة

t

المحتسبة
١.٦٦٨٠.٥٣٧١.٢٦٩١.٩٨١١.٩٨٨

٠.٠٥* معنویة عند نسبة خطا < 

  )٥الجدول (

ة للفروق في قیم الكثافة العددیtیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعنویة اختبار 

لمستعمرات بعض انواع األحیاء المجهریة في فم المدخنین في الراحة وبعد الجهد.

المعالم 

اإلحصائیة
E.ColiStaph aureasKlebsillaCandidaSalmonella

ب  قبقبقبقبقالقیاس

٢٢.٢٢٢٤١.٠١٠.١١١١٥.٢٢٢٧.٣٣٣٦.٦٦٦١٩.٣٣٣٣٧.٤٤٤٣.٨٨٨٧.٣٣٣ ־س

٢٠.٤٦٨١٥.٧٣٩١٠.٠٤٣١٣.٩٢٦٩.٢٧٣١٦.١٠١٩.٤٢٩١٧.٢٧٦١٠.٥٨٨١٤.٧٦٤ع±

*٠.٠٨٥٠.٣٨٧٠.٠٣٦*٠.٠١٩*٠.٠٢١اإلحتمالیة

t

المحتسبة
١٠.١١١.٨٥٨.١٢٨١١.٧٦٨٧.٤٤

٠.٠٥* معنویة عند نسبة خطا < 

  )٦جدول (

ة العددیة لمستعمرات للفروق لقیم الكثافtیبین األوساط الحسابیة واالنحراف المعیاري ومعنویة اختبار 

بعض انواع األحیاء المجهریة في الفم مابین المدخنین وغیر المدخنین بعد الجهد الهوائي.

المعالم 

اإلحصائیة
E.ColiStaph aureasKlebsillaCandidaSalmonella

المجموعة
غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

غیر 

دخن
مدخن

١١.٦٦٦٤١٢.٤١٦١٥.٢٢٢٤.٠٦.٦٦٦١٢.٠٨٣٣٧.٤٤٤٠.٧٥٠٧.٣٣٣ ־س

٣.٧٢٦١٥.٧٣٩٤.٦٩٩١٣.٩٢٦٩.٨٠٧١٦.١٠١١٣.٩٥٧٤٧.٢٧٦٢.٥٩٨١٤.٧٦٤ع±

٠.٦٤٣٠.٠٩٢٠.١٤٣*٠.٠٠٨*٠.٠١٠اإلحتمالیة

t

المحتسبة
٦.٢٨٤٢.٩٩٩٠.٤٧١١.٧٧٣١.٥٢٨

٠.٠٥* معنویة عند نسبة خطا < 
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) وجـود فـرق معنـوي إحصـائي 3النتائج البحث المبینـة فـي الجـدول (أظهرت  في الراحة :

في الكثافة العددیة لمسـتعمرات بعـض الكائنـات المهجریـة لـدى المـدخنین وغیـر المـدخنین فـي فتـرة 

Staph)الراحة وقبل الجهـد لعوامـل  ( Aureas,Candida,E.Coli حیـث بلغـت الكثافـة العددیـة

لــدى المـــدخنین فــي حــین بلغــت الكثافــة العددیـــة 10.111لغیــر المــدخنین و Staph2.666لــل 

فـي  19.333لـدى غیـر المـدخنین بینمـا بلغـت لـدى المـدخنین Candida5.583لمستعمرات ال 

بینما تناقصت لدى غیر المـدخنین الـى 22.222للمدخنین E.Coliحین كانت كثافة مستعمرات 

Salmonellaع الدراسـة . أما الكثافـة العددیـة للمتغیـرات األخـرى موضـو 10.416 , Klebcilla

) أیضا وجود ارتفاعا حسابیا واضحا ولكنه لم یرقى إلى 3فقد أظهرت النتائج المبینة في الجدول (

)علــى  2.166،1.416(درجــة المعنویــة حیــث بلغــت لــدى الكثافــة العددیــة لــدى غیــر المــدخنین 

لــى التــوالي ویعــزو الباحثــان ســبب ) ع 7.333،5.666(التــوالي بینمــا بلغــت درجــة المــدخنین  

ذلــك الــى عامــل التــدخین الــذي قــد یزیــد مــن قــیم الكثافــة العددیــة لإلحیــاء المهجریــة فــي الفــم لــدى 

المــــدخنین مقارنــــة بغیــــرهم .حیــــث یشــــیر ( الــــدوري،ب،ت )الــــى أن العــــادات والممارســــات الســــیئة 

  ) ١٠٠كالتدخین تصیب األنسان بفطریات الفم .( الدوري ،ب،ت،

ـــدى غیـــر أمـــا  ـــة فـــي الفـــم ل ـــة لألحیـــاء المجهری ـــى الكثافـــة العددی ـــأثیر الجهـــد الهـــوائي عل ت

) عـدم وجـود فـروق معنویـة بـین الكثافـة 4المدخنین فقد أظهرت نتائج البحث المبینة فـي الجـدول (

العددیـة لمسـتعمرات األحیــاء المهجریـة موضـوع الدراســة مـابین حالـة فبــل الجهـد وبعـده.حیث یــذكر 

لریاضي ال یمنع انتعاش وٕازدهار البكتریا فقـط بـل إنـه یمنـع شـیوعها وٕانتشـارها عنـدما ان التمرین ا

یصــبص الوســط ( الفــم ) قاعــدیا عنــد اداء التمــرین كمــا إن التمــرین ســوف یــؤدي الــى زیــادة قابلیــة 

األكسة في الجسم ویزید القدرة الوظیفیة للجهاز المناعي لمحاربة النمو الهائل للبكتریا .

www.buzzle.com /article/candida-bacteria&the impact of exercise.

فـــي حـــین أثـــر الجهـــد الهـــوائي علـــى الكثافـــة العددیـــة لـــبعض األحیـــاء المجهریـــة موضـــوع 

) عدم وجود فرق معنوي في الكثافة العددیة لعامل 5الدراسة لدى المدخنین حیث یوضح الجدول (

, Klebcillaة العددیــــــــة لكــــــــل مــــــــن بینمــــــــا ظهــــــــر فــــــــرق معنــــــــوي فــــــــي الكثافــــــــE.Coli,

Salmonella,Candida ,staph aureas مـابین حالـة ماقبــل الجهـد وبعــده . ویعـزو الباحثــان

ســبب ذلــك إلــى عامــل التــدخین أیضــا باإلضـــافة إلــى تــوفر الظــروف الطبیعیــة المثالیــة األحیائیـــة 

التــي وفــرت البیئــة بســبب الجهــد الهــوائي الــذي زاد مــن درجــة حــرارة الجســم والفــم ووجــود الرطوبــة 

المناســـبة للنمـــو األكثـــر ،حیـــث یـــذكر ان الرطوبـــة المفرطـــة تخلـــق ارضـــیة عظیمـــة الفائـــدة لنشـــاط 

الخمائر والبكتریا.

www.buzzle.bacteria,com/articale/candida-bacteria&the impact of
exercise.
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) وجــود فــرق معنــوي فــي قــیم 6أظهــرت نتــائج البحــث المبینــة فــي الجــدول (بعــد الجهــد : 

Staphالكثافة العددیـة لعـاملي  Aureas, ،E.Coli مـابین المـدخنین وغیـر المـدخنین حیـث بلـغ

علـى التـوالي بینمـا بلـغ الوسـط الحسـابي 2.416، 11.666الوسط الحسابي لدى غیـر المـدخنین 

على التوالي أیضـا ویعـزو الباحثـان سـبب ذلـك إلـى عامـل التـدخین 15.222، 41ى المدخنین لد

) أیضــا وجــود فــروق إحصــائیة فــي مســتعمرات 6أیضــا . ولــم تظهــر النتــائج المبینــة فــي الجــدول (

األحیاء المجهریة األخرى موضوع الدراسة مابین الریاضیین المدخنین وغیـر المـدخنین بعـد الجهـد 

.الهوائي

االستنتاجات والتوصیات. -٥
االستنتاجات :١-٥
Salmonellaلـــم تظهـــر نتـــائج البحـــث زیـــادة فـــي الكثافـــة العددیـــة لمســـتعمرات بكتریـــا.١ ,

Klebcilla ,E.Coli.في الراحة بین المدخنین وغیر المدخنین

ـــة لمســـتعمرات بكتریـــا .٢ Staphأظهـــرت نتـــائج البحـــث زیـــادة فـــي الكثافـــة العددی Aureas،

Candida.في الراحة مابین المدخنین وغیر المدخنین وبصورة اكبر لدى المدخنین

لــم تظهــر نتــائج البحــث زیــادة فــي الكثافــة العددیــة للبكتریــا والفطریــات موضــوع الدراســة مــابین .٣

.حالة قبل الجهد الهوائي وبعده لدى الریاضیین الغیر مدخنین 

Salmonellaمســـتعمرات بكتریـــا أظهـــرت نتـــائج البحـــث زیـــادة فـــي الكثافـــة العددیـــة ل.٤ ,

Klebcilla E.Coli بینما لم تظهر نتائج البحث زیادة في الكثافة العددیة لمستعمرات بكتریا

Klebcilla وCandida مابین حالة ما قبل الجهد الهـوائي وبعـده لـدى الریاضـیین المـدخنین

.

ـــة لمســـتعمرات بكتریـــا .٥ Staphأظهـــرت نتـــائج البحـــث زیـــادة فـــي الكثافـــة العددی Aureas ،

E.Coli مابین المدخنین وغیر المدخنین وكانت بشكل اكبر لدى ا.لمدخنین في حالة ما بعـد

الجهد الهوائي .

ـــل.٦ ـــة ل ,لـــم تظهـــر نتـــائج البحـــث فـــروق بـــین المـــدخنین وغیـــر المـــدخنین فـــي الكثافـــة العددی

Klebcilla , CandidaSalmonellaلـة مـا رغـم ارتفاعهـا حسـابیا لـدى المـدخنین وفـي حا

بعد الجهد الهوائي.
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التوصیات:٢-٥
یوصي الباحث بما یلي :

العمــل علــى غســل الفــم بالمــاء مــن خــالل المضمضــة بمــا الیقــل عــن ثــالث مــرات بعــد الجهــد .١

الهوائي.

تــرك التـــدخین الـــذي ظهـــر كمتغیــر ســـلبي فـــي تكـــاثر مســتعمرات البكتریـــا والفطریـــات موضـــوع .٢

ویفضل تركه نهائیاالدراسة في حالة قبل الجهد وبعده .

إجراء بحوث أخرى على أنواع أخرى من الكائنات الحیة الطفیلیة وباستخدام أنواع مختلفة من .٣

الجهد الهوائي أو الالهوائي 

المصادر:
) " انواع اللعبة واإلنجاز الریاضي ومقارنتها بعـادة  ٢٠٠٠األحمد ، رائد سلیمان واخرون (.١

بحـث منشـور مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـیة ، الموصـل" التدخین عند الریاضیین في مدینة 

.٢١، العدد  ٦مجلد 

) : الفســلجة لطــالب كلیــة التربیــة الــدوري ، قــیس ابــراهیم األمــین ، طــارق عبــد الملــك (ب.ت.٢

الریاضیة.

، ، الجـزء األولعلـم األحیـاء المجهریـة) :١٩٨٤الرجب،مها جاسـم ، القـزاز ، حسـن علـي (.٣

.صلمطابع جامعة المو 

. ، الجزء الثاني ، علم األحیاء المجهریة) : ١٩٨٦الرجب،مها جاسم ، القزاز ، حسن علي (.٤

مطابع جامعة الموصل .

دراسة مقارنة بین المدخنین وغیر المدخنین في بعض : )١٩٨٦عبد السالم، فاروق محمد (.٥

-سـعود، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، قسـم علـم الـنفس ، جامعـة الملـكمتغیرات الشخصـیة

الریاض.

 ١) : فسـیولوجیا اللیاقـة البدنیـة ، ط٢٠٠٣عبد الفتاح ، ابو العال وسید ، احمـد نصـر الـدین (.٦

، دار الفكر العربي ، القاهرة.

االســـتجابات الفســـیولوجیة والمورفولوجیـــة ) ٢٠٠٥محمـــد توفیـــق ، محمـــد توفیـــق عثمـــان (.٧

، اطروحـة دكتـوراه (غیـر منشـورة) لجهاز الدوران قبل اداء جهدین هوائي والهوائي وبعـدهما 

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.

علـم االحیـاء المجهریـة ) :١٩٨١المصلح ، رشید محجـوب ، معـروف، نهـاد الـدین حسـین ( .٨

، الجـــزء الثـــاني ، مطـــابع مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر جامعـــة فـــي االغذیـــة وااللبـــان

الموصل. 
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