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٣٠/٦/٢٠١٠لنشر : ؛ تاریخ قبول ا ١٥/٥/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
هدف البحث الحالي إلى محاولة الكشف عن ما یأتي :

اثــــر اخــــتالف التوقیــــت البیولــــوجي الصــــباحي و الفتــــرة المتــــأخرة بعــــد الظهــــر (المســــائي) فــــي.١

عینة البحث.لدى متغیرات دینامیكیة الدم في ظرف الراحة 

متغیــرات دینامیكیــة الــدم بعــد جهــد  ياثــر اخــتالف التوقیــت البیولــوجي الصــباحي والمســائي فــ.٢

عینة البحث.لدى الهوائي متكرر بالشدة القصوى وبنقص الراحة 

متغیر درجة حرارة مركـز الجسـم وفـي اثر اختالف التوقیت البیولوجي الصباحي والمسائي في.٣

عینة البحث.لدى بعض من متغیرات بالزما الدم في ظرف الراحة 

متغیر درجة حرارة مركـز الجسـم وفـي الصباحي والمسائي فياثر اختالف التوقیت البیولوجي.٤

عینة البحث.لدى بعض من متغیرات بالزما الدم  بعد جهد الهوائي متكرر بالشدة القصوى 

اثـــر اخـــتالف التوقیـــت البیولـــوجي الصـــباحي والمســـائي فـــي مؤشـــر التعـــب ومســـتوى انخفـــاض .٥

یعة.القدرة الالهوائیة لستة تكرارات من االنطالقات السر 

كلیـة -طالب من قسم التربیة الریاضیة ) ١٠( توشملعشوائیة تم اختیار العینة بطریقة

  )١.٩٢+  ٢٣.٦٢التربیة األساسیة جامعة الموصل بعمر (

( قیـاس درجـة . وتم قیـاس المتغیـرات اآلتیـة : RASTوتم تطبیق اختبار للقدرة الالهوائیة 

،  القلــب نــبضقیــاس معــدل اضــي وانبســاطي ،  حــرارة مركــز الجســم ، قیــاس ضــغطي الــدم االنقب

، قیـــاس قیـــاس الســـكر فـــي الـــدمحســـاب ضـــغط النـــبض ، حســـاب متوســـط ضـــغط الـــدم الشـــریاني، 

. وبعد جمع البیانات تمـت معالجتهـا إحصـائیا باسـتخدام األوسـاط ایونات الكالسیوم الحر في الدم)

ة لعینتین مرتبطتین. الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لألوساط الحسابی

بعد عرض النتائج ومناقشتها َخُلَص البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ما یأتي:

كان الختالف التوقیت البیولوجي تأثیر ملحوظ في متغیرات ضغط الدم االنقباضي ، وضـغط .١

ارتفاعــا فــي التوقیــت الصــباحي أكثــر منــه فــيایونــات الكالســیوم حیــث كــان هنــاك  والنــبض 

التوقیت المسائي بعد أداء جهد ال هوائي .

متغیرات درجة حرارة مركز الجسم وایونات كان الختالف التوقیت البیولوجي تأثیر ملحوظ في.٢

فــي التوقیــت المســائي منــه فــي التوقیــت الصــباحي الكالســیوم ، وكــان هــذا االرتفــاع اكبــر فــي 

.قیاسات وقت الراحة 

Responses of some physiological variables for variation
in Biological rhythm after anaerobic effort
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Abstract:
The study aims at exploring the :
 Effects of the morning and late afternoon chronobiological variations

in the Hemodynamic in resting position for the Study sample .
 Effects of the morning and late afternoon chronobiological variations

after anaerobic repeated effort in maximum intensity for the Study
sample .

 Effects of the morning and late afternoon chronobiological variations
on the core temperature and some blood serum variables in resting
position for the Study sample .

 Effects of the morning and late afternoon chronobiological variations
on the core temperature and some blood serum variables after
anaerobic repeated effort in maximum intensity for the Study sample.

 Effects of the morning and late afternoon chronobiological variations
in fatigue index for in the level of reduce in anaerobic power for six
repeated fast start

The sample has been collected randomly which includes (10)
students of physical Education Department in Basic Education College
(23.62 + 1.92).

The Running-based Anaerobic Sprint Test, RAST, was applied by
sample. The physiological variables consist of: (center core temperature,
systolic and diastolic blood pressures, pulse pressure , Mean arterial
blood pressure , blood sugar and calcium ion) . Having collected the data,
they were analyzed statistically by using arithmetic means, standard
deviations, and "t" test for two paired samples.

After presenting and discussing the result, we can conclude the
following:
 The change in Biological rhythm have a significant effect on some

study variables (systolic blood pressure , pulse pressure and calcium
ion ) . they were higher in the more than in the late afternoon after
performing the anaerobic effort.

 The change in Biological rhythm have a significant effect on some
study variables (Center core and calcium ion) which are higher in the
morning than in the late afternoon in resting position .
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التعریف بالبحث :-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

ان التوقیت البیولوجي هـو ذلـك العلـم الـذي یـدرس الظـواهر االیقاعیـة واألحـداث التـي تقـع 

لبایولوجیـة وتهـتم بوظـائف حفـظ التوقیـت فیهـا على مدار فترات منتظمة من الزمن داخل األجهـزة ا

. وعلـــى الـــرغم ان التوقیـــت البـــایولوجي یعـــد علمـــا تخصصـــیا اال ان لـــه تطبیقـــات فـــي العدیـــد مـــن 

المجــاالت الســریریة والصــحیة واالســتجابات الفســیولوجیة وعلــى كافــة المســتویات مــن الخلیــة الــى 

الجسم بأكمله . 

ظم المتغیـرات الفسـیولوجیة تظهـر فـي ظـرف الراحـة لقد وجدت العدید من الدراسات ان مع

ساعة تقریبا یطلق علیها االیقاعات الحیویة لهذه المتغیرات . ولقد تـم  ٢٤تغیرا دوریا في غضون 

علــى ســبیل المثــال ال الحصــر اثبــات االیقاعــات الیومیــة فــي ظــرف الراحــة لمتغیــر معــدل ضــربات 

Reillyالقلب ( and Brooks, 1990, Reillyجة حرارة الجسم () ودر 59-67 and Brooks,

1986, Reilly) وضـغط الـدم (358-362 et al., 1984, ) والهرمونـات الـدائرة فـي 477-482

Akerstedtالدم ( and Levi, 1978, 57-58(

لقد اتجه العدید مـن البـاحثین إلـى توظیـف علـم التوقیـت البـایولوجي فـي المجـال الریاضـي 

تغیــرات المــؤثرة فــي األداء أو االنجــاز الریاضــي ســواء كانــت هــذه وذلــك للكشــف عــن أثــره فــي الم

المتغیـــرات بدنیـــة أم مهاریـــة أم وظیفیـــة فـــي محاولـــة مـــنهم لإلجابـــة علـــى التســـاؤل اآلتـــي: إذا كـــان 

التوقیــت البیولــوجي ضــمن الظــروف الطبیعیــة للیــوم فانــه والبــد  فاالنجــاز الریاضــي یتــأثر بــاختال

االنجـاز الـذي ینفـذ فـي فتـرة معینـة مـن الیـوم ال تتوافـق مـع قمـة علـى الریاضـي نفسـه؟ الن رسیؤث

اإلیقاع لمتغیرات ذلك االنجاز ربما ال یكـون بمسـتوى االنجـاز الـذي ینفـذ بتـزامن مـع قمـة اإلیقـاع. 

)Winget et al, 1985, 498-516(

جـاز وبدأت تتزاید الدراسات في اآلونة األخیرة للكشف عن تأثیرات هذا االخـتالف فـي االن

ــــال تكــــون القــــوة  ــــى ســــبیل المث ــــة . فعل ــــي الحیــــاة الیومی ــــة الممارســــة ف ــــات البدنی الریاضــــي والفعالی

Clodwellsعنهــا فــي الصــباح (االیزومتریــة أكبــر مســاءً  et al., 1994, ) كمــا وأن 79-86

المهـــارات الریاضـــیة المعقـــدة كاالنجـــازات فـــي فعالیـــة الســـباحة تتـــأثر أیضـــا فـــي اخـــتالف التوقیـــت 

Baxlerالذي تنجز فیه (الیومي and Reilly, 1983, 122-127. (

لكن الدراسات التـي تناولـت األسـباب الفسـیولوجیة لجهـود بدنیـة منفـذة بأوقـات مختلفـة مـن 

الیوم لم تحسم األمر ولم تعطي نتائج قطعیة في هذا المجال .. فعلى سبیل المثال أظهرت بعض 

یختلــف بــاختالف التوقیــت الیــومي الــذي ینفــذ فیــه الدراســات ان االســتهالك القصــوي لألوكســجین

Hillالجهـد البـدني ( et al., 1989, ) فیمـا لـم تثبـت دراسـات اخـرى وجـود مثـل هـذا 127-133

Toriiالتـأثیر ( et al., 1992, ) وكـذلك الحـال لتـأثیر التوقیـت الیـومي علـى متغیـر 348-352
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Reillyمعـدل ضـربات القلـب فـي أثنـاء الجهـد ال تـزال متضـاربة ( et al., 1984, 477-482(

)Cohen, 1980, 591-595. (

ان التنــاقض فــي نتــائج الدراســات الســابقة قــد یــرتبط باألوقــات الزمنیــة المختــارة مــن الیــوم 

لغــرض الدراســة فیهــا اذ ان بعــض المتغیــرات الفســیولوجیة ال تظهــر ایقاعیــة فــي اختبــار الجهــد اال 

یكــون فیهــا هــذا المتغیــر فــي ادنــى قیمــه لــه كمــا فــي معــدل عنــد اداء االختبــار فــي الســاعات التــي 

Reillyضربات القلب ( and Brooks, 1990, 358-362. (

لــذا تكمـــن أهمیــة البحـــث الحـــالي فــي محاولـــة التعـــرف علــى أن االســـتجابات الفســـیولوجیة 

تتــأثر بشــكل مختلــف بالتوقیــت الیــومي فــي اثنــاء جــزأین معینــین مــن الیــوم (الصــباحي والمســائي)

، وكـذلك مـدى تـأثیر مثـل هـذه الظـاهرة فـي -والتي یمارس فیهـا معظـم األفـراد نشـاطهم البـدني -

(أعلــى وأقــل قیمــة للقــدرة ومعــدل القــدرة وكــذلك مؤشــر التعــب) لجهــد ال هــوائي متصــاعد الشــدة ، 

وبالتالي االستفادة من النتائج وتوظیفها في المجال الریاضي.

مشكلة البحث :٢-١
لدراســات التــي تناولــت اثــر اخــتالف التوقیــت البــایولوجي علــى االنجــاز أو فــي ان معظــم ا

اثنـــاء المنافســـة أو أداء بعـــض االختبـــارات الهوائیـــة او الالهوائیـــة التـــي تنســـجم مـــع النظـــام العامـــل 

للعبــة، ولكــن كمــا هــو معلــوم ان هنــاك عوامــل تــؤثر علــى مــا یحــدث فــي أثنــاء المنافســة أو حتــى 

ة إنتاج الطاقة قد تتـداخل أو قـد یهـیمن احـدها لفتـرة مـا مـن الجهـد ثـم یضـعف التدریب إذ ان أنظم

لیهیمن نظام اخر.  وعلیه فإنه من الضروري اجراء مثل هذه البحوث لمحاولـة الكشـف عـن تـأثیر 

التوقیت البایولوجي في استجابة المتغیـرات الفسـیولوجیة لجهـد بـدني فـي فتـرات زمنیـة یفصـل بینهـا 

ساعة . ٢٤اویة والتي تشكل الیوم الشمسي الواحد وهو أجزاء زمنیة متس

ـــذا تتحـــدد مشـــكلة البحـــث الحـــالي فـــي اختبـــار ظـــرفین زمنـــین وهمـــا الســـاعات ( -٧:٣٠ل

) مساًء من الشهر الخامس واللذان یمارس فیهما معظم ٥.٣٠-٣.٣٠) صباحا والساعات (٩:٣٠

ت التربویــة التــي تمــارس تــدریباتها األفــراد نشــاطاتهم البدنیــة ضــمن البیئــة الطرفیــة ســواء المؤسســا

. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب صباحا او مؤسسات الریاضة والشباب التي تمـارس تـدریباتها مسـاءً 

وهـو مـن النـوع الالهـوائي -المتنـاول فـي الدراسـة -فإن مشكلة البحث تحدد أیضا في نوع الجهد 

رة الهوائیــة والــذي نســـتطیع ان بالشــدة القصــوى والمتكــرر لغایـــة الوصــول بــالمختبر إلــى أعلـــى قــد

نحصــل عــن طریقــه علــى أعلــى مؤشــر للتعــب . اذ تعــد التكــرارات المتعــددة للجهــد البــدني وبــنقص 

فتــرات الراحــة میــدانا جدیــدا للدراســات العملیــة باعتبــار ان اآللیــة الفســیولوجیة ســتتغیر مــن الجهــد 

المبذول بتكرار واحد إلى الجهد المبذول بتكرارات متعددة . 
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من خالل ما تقدم فإننا یمكن صیاغة مشكلة البحث في محاولة الكشف عن تـأثیر جهـد و 

ال هــوائي متــراكم الشــدة فــي متغیــرات الــدم الدینامیكیــة والكیموحیویــة بتــوقیتین بــایولوجیین مختلفــین 

(صـــباحي ومســـائي) ، ولعـــل هـــذه الدراســـة قـــد تعطینـــا صـــورة واضـــحة لمـــا یحـــدث فـــي المتغیـــرات 

دوث منافســة مــا بتــوقیتین مختلفــین ، كمــا ان هــذه الدراســة قــد تفیــد العــاملین فــي المدروســة عنــد حــ

مجــال التــدریب الریاضــي للتعــرف علــى التغیــر بقــیم بعــض المتغیــرات الدینامیكیــة واالیضــیة للــدم 

وبعض المتغیرات الوظیفیة األخرى عند اداء اختبار ال هوائي متراكم الشدة بتوقیتین مختلفین.

بحث:أھداف ال٣-١
الكشـــــف عـــــن اثـــــر اخـــــتالف التوقیـــــت البیولـــــوجي الصـــــباحي و الفتـــــرة المتـــــأخرة بعـــــد الظهـــــر .١

عینة البحث.لدى في ظرف الراحة )**(متغیرات دینامیكیة الدم في )((المسائي)

متغیـرات دینامیكیـة الـدم الكشف عن اثر اختالف التوقیت البیولـوجي الصـباحي والمسـائي فـي.٢

عینة البحث.لدى لشدة القصوى وبنقص الراحة بعد جهد الهوائي متكرر با

متغیر درجة حرارة مركـز الكشف عن اثر اختالف التوقیت البیولوجي الصباحي والمسائي في.٣

عینة البحث.لدى في ظرف الراحة )***(الجسم وفي بعض من متغیرات بالزما الدم

درجة حرارة مركـز متغیرالكشف عن اثر اختالف التوقیت البیولوجي الصباحي والمسائي في.٤

لــدى الجسـم وفـي بعـض مـن متغیــرات بالزمـا الـدم  بعـد جهـد الهــوائي متكـرر بالشـدة القصـوى 

عینة البحث.

الكشف عـن اثـر اخـتالف التوقیـت البیولـوجي الصـباحي والمسـائي فـي مؤشـر التعـب ومسـتوى .٥

.انخفاض القدرة الالهوائیة لستة تكرارات من االنطالقات السریعة

بحث :فروض ال ٤-١
متغیــرات وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین التــوقیتین البیولــوجیین الصــباحي والمســائي فــي.١

عینة البحثلدى دینامیكیة الدم في ظرف الراحة 

متغیــرات وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین التــوقیتین البیولــوجیین الصــباحي والمســائي فــي.٢

عینة البحث.لدى القصوى وبنقص الراحة دینامیكیة الدم بعد جهد الهوائي متكرر بالشدة 

)( لغرض االختصار سیطلق مصطلح التوقیت المسائي في بعض مواقع البحث بدال من التوقیت البایولوجي

للفترة المتأخرة بعد الظهر.

ضربات القلب ومتوسط الضغط متغیرات دینامیكیة الدم : ضغطي الدم االنقباضي واالنبساطي ومعدل)**(

الشریاني وضغط النبض

الكالسیوم) نمتغیرات بالزما الدم (السكر وایو )***(
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متغیر درجة وجود فروق ذات داللة معنویة بین التوقیتین البیولوجیین الصباحي والمسائي في.٣

عینة البحث.لدى حرارة مركز الجسم وفي بعض من متغیرات بالزما الدم في ظرف الراحة 

حي والمسائي في متغیر درجة وجود فروق ذات داللة معنویة بین التوقیتین البیولوجیین الصبا.٤

حــرارة مركــز الجســم وفــي بعــض مــن متغیــرات بالزمــا الــدم بعــد جهــد الهــوائي متكــرر بالشــدة 

عینة البحث.لدى القصوى 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین التـــوقیتین البیولـــوجیین الصـــباحي والمســـائي فـــي مؤشـــر .٥

.ن االنطالقات السریعةالتعب ومستوى انخفاض القدرة الالهوائیة لستة تكرارات م

:مجاالت البحث  ٥-١
جامعة الموصل.–من طلبة كلیة التربیة األساسیة عینة المجال البشري: .١

مختبر الفسلجة والقاعة الریاضیة المغلقة في كلیـة التربیـة األساسـیة بجامعـة :المجال المكاني.٢

الموصل.

  . ١٨/٥/٢٠٠٩-١٤من المدةالمجال الزماني:.٣

لنظري والدراسات السابقة اإلطار ا-٢
اإلطار النظري ١-٢
Biologicalاإلیقاعات البیولوجیة  ١-١-٢ Rhythms

Biological(اإلیقـــاع البـــایولوجي  Rhythm( هـــو أي تغیـــر دوري فـــي مســـتوى مـــادة

Martiniكیمیائیة أو وظیفیة معینة في الجسم ( et al., 2001, 557.(

عــدة مجــاالت زمنیــة ، تمتــد مــن أجــزاء الثانیــة حتــى یمكــن ایجــاد اإلیقــاع البیولــوجي فــي 

تصل إلى سنوات وفي الحقیقة انه من الصعب ان نجد الوظائف الفسیولوجیة التي ال تتغیـر عبـر 

الوقـــت فـــي اســـلوب دوري . والبشـــر عـــادة یكونـــون نشـــطین فـــي أوقـــات النهـــار ، وعـــادة مـــا یتقلـــب 

یؤثر بصورة أساسـیة فـي الوظـائف الفسـیولوجیة ساعة وان هذا  ٢٤اإلیقاع البیولوجي عبر فترة الـ 

Circadian. وٕان مثــــل هــــذه التقلبــــات یصــــطلح علیهــــا اإلیقــــاع الیــــومي ( Rhythms( وهــــذا .

Diurnalالمصــطلح مــرتبط بـــاالختالف النهــاري ( Variation والــذي یشــیر إلــى التغیــرات فــي  (

. علـى سـبیل المثـال اخـتالف فقط خالل السـاعات المثالیـة مـن ضـوء الشـمس ةالنتائج الفسیولوجی

Atkinsonالصباح عن المساء المبكر ( and Jones, 2010, 15-16.(

تؤثر اإلیقاعات الیومیة في معدل االیض األساس ووظائف الغدد الصماء ، وضغط الدم 

Martini، والفعالیات الهضمیة ، ودورة النوم والیقظة والعملیات الفسیولوجیة والسلوكیة األخرى (

et al., 2001, 557(
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كما إن االیقاع الیومي یمكن آلیات االتزان الداخلي من العمل مباشـرة وتلقائیـا عـن طریـق 

إثارتها في األوقات التي یحتمل فیها وقوع طارئ للجسم ولكن تعمـل فعـًال قبـل وقـوع هـذا الطـارئ. 

  ) ٢٤،  ٢٠٠٥(الدباغ ، 

تظهر تنوعا إیقاعیـا یمكـن التنبـؤ بـه لقد أثبتت الدراسات أن معظم المتغیرات الفسیولوجیة

في غضون األربع والعشرین ساعة في الیوم. فعلى سبیل المثال، تنخفض درجة حرارة الجسـم فـي 

الساعات المبكرة من النهار ثم ترتفع تدریجیا مع تصاعد ساعات الیوم. 

)Deschenes, 2001, 1()N.ABurke, 2001,(

اع البیولوجي الیومي ، ُوِضَع مختبرون فـي حجـر وفي تجربة لغرض توضیح ظاهرة االیق

تجریبیـة بحیـث عزلـوا تمامـا عـن بیئـتهم الخارجیـة المعتـادة. وُعرِّضـوا فـي األیـام األولـى القلیلـة إلـى 

دورة مــن الراحــة والنشــاط مــدتها أربــع وعشــرون ســاعة حیــث كانــت تضــاء أنــوار الغرفــة وتطفــأ فــي 

 ٢٤كانـــت دورات النـــوم والصـــحو لـــدیهم بطـــول وقـــت محـــدد بعینـــه كـــل یـــوم وتحـــت ظـــروف كهـــذه 

البیئیة كافة َوُسِمَح للمختبرین بالتحكم باألضواء بأنفسهم.  ةساعة. بعد ذلك، ُأزیَلت المثیرات الزمنی

وبدأت بعدها مباشـرة أنمـاط النـوم والصـحو لـدیهم تتغیـر حیـث بـدا وقـت النـوم لـدیهم یتـأخر بمعـدل 

وقــت الصــحو، وهكــذا اســتمر المختبــرون بــدورة مــن النــوم دقیقــة كــل یــوم، وكــذلك كــان الحــال ل ٣٠

free-running(والصحو بغیاب كامل للمثیرات البیئیة. وُیسمى مثل هذا اإلیقاع باإلیقاع الحر 

rhythm( سـاعة، بمعنــى أننــا  ٢٤سـاعة بــدال مــن  ٢٥وفـي مثــل هـذه الحالــة كــان اإلیقـاع بطــول

ساعة . ٢٤او ضبطه إلى نحتاج إلى المثیرات لغرض التحكم في اإلیقاع

، ولكنهـا لیسـت نموذج الوقِت البیئِي المهِم في حیاِتنـاوالظالم هذه تعد –ان دورة الضوء 

الوحیدة . هناك أخرى مثل درجة حرارة البیئة الخارجیة ووقت تناول وجبات الغذاء ومثیرات أخـرى 

Widmaierاجتماعیة ( et al, 2006, 14.(

ـــــــــة ـــــــــع الســـــــــاعة البایولوجی ـــــــــوق التصـــــــــالب البصـــــــــري تق ـــــــــواة ف ـــــــــي الن ـــــــــد اإلنســـــــــان ف عن

)suprachiasmatic nucleus SCN( وهـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة متخصصـــة مـــن الخالیـــا

جزءا واحدا فقط مـن SCN) وتعد الساعة البایولوجیة ١الموجودة في تحت الِمهاد. انظر الشكل (

ذ توجــد مســتقبالت للضــوء أیضــا اآللیــة التــي یــتم فیهــا المحافظــة علــى " التوقیــت " لــدى اإلنســان. إ

تحــــت الِمهادیــــة والــــذي یفضــــي إلــــى الســــاعة -فــــي الشــــبكیة ولهــــا مســــلك یــــدعى الحزمــــة الشــــبكي

.SCNالبایولوجیة 
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  ) ١الشكل (

یوضح  موقع الساعة البایولوجیة لدى االنسان وهي  النوى فوق التصالب البصري 

suprachiasmatic nucleusفي منطقة تحت المهاد

pineal(أمـا الغـدة الصـنوبریة  Gland( فهـي عبـارة عـن تركیبـة شـبیهة بحبـة البـازال تقـع

خلف منطقـة تحـت الِمهـاد لـدى اإلنسـان. تسـتقبل الغـدة الصـنوبریة المعلومـات مباشـرة مـن السـاعة 

البایولوجیـــة. ویبـــدو أن الســـاعة البایولوجیـــة تســـتلم المعلومـــات المتعلقـــة بطـــول الیـــوم مـــن الشـــبكیة 

رها ثم تحررها باتجاه الغدة الصـنوبریة التـي سـتفرز بـدورها هرمـون المیالتـونین اسـتجابة لهـذه وتفس

ــــ ــــرازه (لاإلشــــارة. تتســــبب مــــدة اللی N.Aبارتفــــاع إفــــراز المیالتــــونین فیمــــا یثــــبط ضــــوء النهــــار إف

U.S.Congress, OTA, ).  وحتـى عنـد غیـاب مثیـرات الضـوء یبقـى إفـراز المیالتـونین ,1991

سیختفي اإلیقاع الیومي بالكامل. )SCN(ي. ولكن إذا ُأتلفت الساعة البایولوجیة بشكل دور 

كما تلعب السـاعة البایولوجیـة دورا هامـا فـي النظـام اإلیقـاعي الیـومي عـن طریـق تحفیزهـا 

لالستجابات العصبیة الهرمونیة في تحت الِمهاد الذي سیؤثر بدوره على الغدة النخامیـة ثـم سـیؤثر 

ـــى أجـــزاء هـــذا المســـلك  ـــاعي أخـــرىاألخیـــر عل مـــن الجســـم منهـــا الجهـــاز الصـــماوي والجهـــاز المن

والجهـاز القلبــي الوعـائي والجهــاز البـولي. وان اإلیقاعــات فـي معظــم هـذه األجهــزة لهـا نمــط مــوجي 

)waveform( مشــابه لــذلك الموجــود لدرجــة حــرارة الجســم التــي تصــل الــى أقصــى ارتفــاع لهــا فــي

ء، فیمــا تــنخفض إلــى أدنــى مســتویاتها قبــل النهــوض مــن النــوم صــباحا. التوقیــت المبكــر مــن المســا

تحت المهاد

النوى فوق التصالب 

المهاد

المخیخ

ساق الدماغ
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وان المنحنــى البیــاني لحجــم البــول علــى ســبیل المثــال یظهــر نمطــا دوریــا مشــابهَا جــدا لــنمط درجــة 

Martinحرارة الجسم ( et al, 1982, 448.(

مـن وعلى هذا النمط نفسه بني جسم اإلنسان لیكون فـي أفضـل أداء لـه فـي أوقـات معینـة

الوصول الى هذا المستوى نفسه في األوقات األخرى من الیوم. ویسمى  عالیوم في حین ال یستطی

circadian(التقلـب الحاصـل ألي متغیـر فـي غضـون األربـع والعشــرین سـاعة باإلیقـاع الیـومي 

rhythm( ــــع ــــر ضــــمن أجــــزاء متســــاویة خــــالل األرب ــــذلك المتغی ــــرات ل ــــتم قیــــاس التغی ــــم ی . وٕاذا ل

ـــــــــــــــت والعشـــــــــــــــرین ـــــــــــــــي التوقی ـــــــــــــــاالختالف ف ـــــــــــــــذ ب ـــــــــــــــرات عندئ ســـــــــــــــاعة فُتســـــــــــــــمى هـــــــــــــــذه التغی

chronobiological(البایولوجي variation.(

)Deschenes, 2001, 1()N.ABurke, 2001,(

الدراسات السابقة٢-٢
Martinدراسة    ١-٢-٢ et al, 2001

  ركض"مقارنة االستجابات الفسیولوجیة بین فترتي الصباح والمساء عند ال

بالشدة شبه القصوى"

هــــدف هـــــذا البحـــــث إلـــــى دراســــة تـــــأثیر اخـــــتالف الوقـــــت للیــــوم الواحـــــد فـــــي االســـــتجابات 

الفســــیولوجیة للــــركض بســــرعة تصــــل إلــــى العتبــــة الفارقــــة الالهوائیــــة . بعــــد ان یــــتم تحدیــــد العتبــــة 

رجـال المـن ) راكضـین ٩الالكتاتیة ، باستخدام اختبار مقنن متصاعد الشدة ، بلغت عینة البحث (

كغم) . تـم  ٦.٥ + ٧٣.١متر ، وزنهم  ٠.٠٧ + ١.٧٧سنة ، أطوالهم  ٥.٧ + ٢٦.٣(أعمارهم 

.) مســاءً ٩-٧) صــباحا والمــرة الثانیــة (٩-٧اجــراء االختبــار مــرتین فــي المــرة األولــى أجــري فــي (

وقــد تــم دراســة المتغیــرات اآلتیــة : (درجــة حــرارة مركــز الجســم ، ومعــدل ضــربات القلــب ، التهویــة

الرئویــة ، االســتهالك االوكســجیني ، ثــاني اوكســید الكربــون المطــروح ، معــدل التبــادل التنفســي ، 

) ٣٠و ٢٠و  ١٠الكتات الدم الشعیري) ، والتي تم اخذها في فتـرة الراحـة ، وبعـد اإلحمـاء وبعـد (

دقیقـــة  خـــالل عملیـــة الـــركض . االختالفـــات الیومیـــة المعنویـــة لوحظـــت فـــي متغیـــر (درجـــة حـــرارة 

لجسم ومعدل التبادل التنفسي) فـي قیاسـي فتـرة الراحـة وبعـد االحمـاء كمـا كـان هنـاك فـرق معنـوي ا

في درجة الحرارة في خالل التمرین .

Martin et al, 2001
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Souissiدراسة    ٢-٢-٢ 2004

 ٣٠"االیقاع الیومي لنوعین من تمرین الدراجة الثابتة للرجلین (اختبار قوة سرعة و اختبار (

.Wingateثانیة) اختبار  "

هــدف البحــث الحــالي هــو تحدیــد تــأثیر اخــتالف التوقیــت الیــومي علــى األداء الالهــوائي مــن خــالل 

علــى الدراجــة الثابتــة ، وكــذلك Wingateثانیــة) اختبــار  ٣٠ســرعة) و اختبــار (-اختبــار (قــوة 

 هـوائي . شـملت عینـة التعرف اذا ما كان هناك اختالف فـي درجـة حـرارة الجسـم بعـد اداء جهـد ال

) متطوعا . تم دراسة المتغیرات اآلتیة في البحث وهي : القـدرة القصـوى ، قمـة ١٩البحث  على (

القــدرة ، ومعــدل القــدرة ، ودرجــة حــرارة مركــز الجســم فــي ســت جلســات بأیــام متفرقــة وفــي أوقــات 

سـاعة بـین  ٢٨ ، وكان هناك فاصل مقداره) مساءً ١٠،  ٦،  ٢) صباحا (١٠،  ٦،  ٢مختلفة (

كل اختبار . وقد تم اخذ درجة حرارة مركـز الجسـم مـن الفـم، وكـذلك وزن الجسـم قبـل كـل اختبـار. 

لــم یالحــظ أي اخــتالف بــین قیاســات الــوزن فــي أوقــات النهــار المختلفــة؛ لكــن علــى العكــس ظهــر 

ظهــر  . كمـا) مســاءً ٦هنـاك اختالفــات فـي درجــة حـرارة الجســم. والتـي بلغــت ذروتهـا فــي السـاعة (

فـــرق معنـــوي فـــي اإلیقـــاع الحیـــوي لمتغیـــري القـــدرة القصـــوى وقمـــة القـــدرة والتـــي بلغـــت ذروتهـــا فـــي 

) مساًء .  ٦) مساًء وكذلك لمتغیر متوسط القدرة والذي بلغ ذروته في الساعة (٥الساعة (

إجراءات البحث : -٣
یعة البحث .مته وطبئلمالالوصفيالمنهج استخدم الباحثان المنھج المستخدم : ١-٣

البحث: ةعین٢-٣
كلیـة -طالب من قسم التربیة الریاضیة ) ١٠( توشملعشوائیة تم اختیار العینة بطریقة 

) یبین بعض المعلومات عن عینة البحث. ١التربیة األساسیة جامعة الموصل والجدول (

  )١الجدول (

یبین بعض المعالم اإلحصائیة عن متغیرات عینة البحث

العمر (سنة)الوزن (كغم)الطول (سم)

١٧١.٣٧٠.٣٨٢٣.٦٢َس 

٦.٠٩١٢.٦١.٩٢ع+

٣.٥٥٥١٧.٩٨.١٢٩معامل االختالف

نالحظ من الجدول أعاله تجانس العینة في المتغیرات المقاسة إذ كانت قیم معامل 

%) وهذا یدل على تجانس أفراد المجموعة الواحدة. ٣٠االختالف بین أفراد العینة أقل من (

  )١٦١، ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي، 
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:المستخدمةواألدواتاألجھزة٣-٣
نوع (كندي الصنعالكتروني كهربائي والوزن جهاز قیاس الطولMedical(.

. تورنكا تستخدم لربطها على منطقة العضد عند سحب الدم

. سرنجات

) سماعة طبیةStethoscope(.یابانیة الصنع

 والرطوبة النسبیة ألماني الصنع.ارة المحیطمحرار زئبقي لقیاس درجة حر

 جهاز قیاس معدل نبضات القلب من شحمة االذن یاباني الصنع نوعCateye.

 جهاز زئبقي لقیاس ضغط الدم.

 عدةKit لقیاس السكر

 عدةKitلقیاس ایون الكالسیوم الحرفي الدم.

.محرار الكتروني لقیاس درجة حرارة مركز الجسم

  ع البيانات:وسائل مج ٤-٣

والتي شملت على ما یأتي:وسائل لجمع البیانات ك اتستخدم الباحث االختبار والقیاسا

:RAST)راستاختبار (الالهوائي اختبار اجلهد  ١-٤-٣

للقــدرة الالهوائیــة للمختبــر باإلضــافة إلــى إمكانیــة التعــرف مــن یعــد هــذا االختبــار مقیاســا 

فـي المملكـة المتحـدة.Wolverhamptonبـار جامعـة خالله علـى مؤشـر التعـب. وقـد أعـد االخت

دقـائق لغـرض اإلحمـاء یتبعهـا  ١٠تبدأ التحضیرات لالختبار بقیاس وزن المختبـر ثـم إعطائـه مـدة 

مترا  ٣٥دقائق. أما االختبار فهو عبارة عن  ست انطالقات سریعة لمسافة  ٥استعادة شفاء لمدة 

انطالقــة وأخــرى. یــتم تســجیل زمــن كــل انطالقــة ثــوان بــین  ١٠یكملهــا المختبــر جمیعهــا وتعطــى 

عشر من الثانیة. یتم حساب نتاج القدرة الالهوائیة لكل انطالقة كما یأتي:  ١٠٠ألقرب 

٣/ الزمن٢المسافة×القدرة الالهوائیة (بالواط) = الوزن -
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وبعد حساب القدرة لالنطالقات الست یتم تحدید ما یأتي:

عبارة عن اعلى قیمة مسجلةأعلى قدرة (بالواط)  وهي-

أدنى قدرة (بالواط)  وهي عبارة عن ادنى قیمة مسجلة-

  ٦معدل القدرة(بالواط)  وهو عبارة عن مجموع القیم مقسما على الرقم -

.أدنى قدرة) / الزمن الكلي لالنطالقات الست–مؤشر التعب (واط / ثانیة) = (أعلى قدرة -

ذي تــنخفض عنـــده القـــدرة الالهوائیـــة للمختبـــر، وكلمـــا یشــیر مؤشـــر التعـــب إلـــى المعـــدل الـــ

واطئة ارتفعت قابلیـة المختبـر فـي المحافظـة علـى االنجـاز الالهـوائي. أمـا  ركانت قیمة هذا المؤش

واط/ثانیــة) فتــدل علــى حاجــة المختبــر لتطــویر مطاولتــه  ١٠القــیم االعلــى لهــذا المؤشــر(أكثر مــن 

,Rastالالهوائیة. ( 2001, 3(

:اس الطول والوزن قی٢-٤-٣
تم قیاس أطوال وأوزان أفراد عینة البحث باستخدام جهاز (قیاس الطول والوزن) نوع 

)Detecto بعد أن یتم تشغیل الجهاز وتصفیره یقف المختبر على قاعدة الجهاز حافي القدمین ،(

عدنیة وهو یرتدي السروال الریاضي فقط، ویقوم الشخص القائم بعملیة القیاس بإنزال لوحة م

صغیرة على رأس المختِبر من القائم المعدني المثبت على الجهاز والرقم الذي یقف عنده المؤشر 

) سم. بعدها یتم اخذ قراءة الوزن بعد أن یثبت العداد ٠.٥یمثل طول المختبر بالسنتیمتر ألقرب(

  ) كغم.٠.٢ألقرب ( مااللكتروني على رقم یمثل وزن المختِبر بالكیلوغرا

قیاسات الوظیفیة والكیموحیویة:ال٣-٤-٣
قیاس درجة حرارة مركز الجسم :١-٣-٤-٣

یوضــع المحــرار تحــت اللســان  وعنــد ســماع إشــارة صــوتیة یســحب المحــرار مــن الفــم وتُقــرأ 

,Guytonكمعامل تصحیح. ( °٠.٦الدرجة مع مراعاة إضافة  1981, 886(

الخاصة بدینامیكیة الدم :القیاسات ٢-٣-٤-٣
قیاس ضغطي الدم االنقباضي وانبساطي :١-٢-٣-٤-٣

) وجهاز قیاس الضـغط االعتیـادي Stethoscopeیتم القیاس باستخدام السماعة الطبیة (

)Sphygmomanometer حیث یلف الرباط الشریطي على عضد المختبر، ثـم تـدرج السـماعة (

یبدأ القائم بالقیـاس المضخمة للصوت في الرباط الشریطي متجهة إلى مقیاس المانومیتر الزئبقي. 

بــالنفخ الیــدوي ممــا ســیزید مــن ضــغط الهــواء داخــل الربــاط الشــریطي عــن الضــغط داخــل الشــریان 

وبالتــالي ینقطـــع جریــان الـــدم فــي الشـــریان. بعــدها یبـــدأ  بتخفــیض ضـــغط الربــاط الشـــریطي رویـــدا 
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یـــتم فیهــبط ضـــغط الربـــاط الشـــریطي باتجــاه الضـــغط داخـــل الشـــریان وبعــد تســـاوي كـــال الضـــغطین 

ســماع صــوت موجــة أو دفقــة الــدم األولــى ومــع اســتمرار انخفــاض ضــغط الربــاط الشــریطي وعــودة 

ضــغط الشــریان إلــى وضــعه الطبیعــي ســیختفي صــوت التــدفق النبضــي للــدم فــي الشــریان.  تســجل 

ضـــغط الـــدم االنقباضـــي وقـــراءة اختفـــاء الصـــوت لضـــغط الـــدم  نالقـــراءة للصـــوت األول لیعبـــر عـــ

,Sherwood(.االنبساطي 2004, 349-350(

:القلبنبضقیاس معدل ٢-٢-٣-٤-٣
) ، Cateyeتم القیاس باستخدام جهاز لقیاس معدل نبضات القلب من شحمة االذن (

عدسة أو خلیة ضوئیة تتحسس نبض وضع متحسس على شحمة االذن لهوذلك عن طریق 

النبض على شكل معدل القلب وتنقلها بواسطة سلك الى الجهاز رقمي تظهر على شاشته قراءة 

للدقیقة الواحدة.

حساب ضغط النبض : ٣-٢-٣-٤-٣
Pulseتم حساب ضغط النبض ( Pressure:وفقا للمعادلة اآلتیة (

,Sherwood(الضغط االنبساطي   -ضغط النبض = الضغط االنقباضي  2004, 351(

:حساب متوسط ضغط الدم الشریاني ٤-٢-٣-٤-٣
Meanم الشـریاني (تم حساب متوسط ضغط الد Arterial Pressure وفقـا للمعـادلتین (

اآلتیتین:

ضغط النبض) ١/٣متوسط ضغط الدم الشریاني أثناء الراحة = الضغط االنبساطي + (

ضغط النبض) ١/٢متوسط ضغط الدم الشریاني أثناء الجهد = الضغط االنبساطي + (

,Adams()١٠٧، ٢٠٠٦(الحجار والدباغ،  1998, 184-195(

القیاسات الكیموحیویة :٣-٣-٤-٣
:قیاس السكر في الدم١-٣-٣-٤-٣

المطیــــاف بوســــاطة جهــــازالكیمیائیــــة الــــدم بالطریقــــة ســــیرم تــــم قیــــاس تركیــــز الســــكر فــــي 

ثـم ) مـل ٢بسـحب دم مـن المختبـر بمقـدار (الخطوات وتبدأ، )Spectrophotometerالضوئي (

) میـاكرولیتر مــن ١٠یرم الـدم بعـدها یضـاف (یـتم فصـله بجهـاز الطـرد المركـزي للحصـول علــى سـ

ثـم یتـرك المـزیج فـي الخاص بالكشـف عـن تركیـز السـكر فـي الـدم ، Kitمل من الـ  ١السیرم الى 

ْم) بعــدها تــتم قــراءة النتیجــة باســتخدام المطیــاف  ٣٠) دقیقــة وبدرجــة حــرارة (١٥الحاضــنة لمــدة (

) نانومیتر .٥١٠الضوئي على طول موجي قدره (
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قیاس ایونات الكالسیوم الحر في الدم:٢-٣-٣-٤-٣
بوســـاطة جهـــازالبایوكمیائیـــة الـــدم بالطریقـــة ســـیرم فـــي ایونـــات الكالســـیوم الحـــر تـــم قیـــاس 

بســحب دم مــن المختبــر بمقــدار الخطــوات وتبــدأ، )Spectrophotometerالمطیــاف الضــوئي (

د المركـزي للحصـول علـى ثـم یـتم فصـله بجهـاز الطـر )تم سحب الـدم بـدون ربـط التورنكـا) مل (٢(

الخـــاص Kitالــــ ( R1مـــل مـــن  ١) میـــاكرولیتر مـــن الســـیرم الـــى ١٠ســـیرم الـــدم بعـــدها یضـــاف (

) دقــائق وبدرجــة ٥ثــم یتــرك المــزیج فــي الحاضــنة لمــدة (بالكشــف عــن تركیــز ایونــات الكالســیوم) ، 

زیج فـــي ثـــم یتـــرك المـــالـــى المـــزیج الســـابق ، R2) مـــل مـــن ١ْم) بعـــدها یـــتم إضـــافة ( ٣٠حـــرارة (

ْم) بعـــدها تـــتم قـــراءة النتیجـــة باســـتخدام المطیـــاف  ٣٠) دقـــائق وبدرجـــة حـــرارة (٥الحاضـــنة لمـــدة (

) نانومیتر .٦١٢الضوئي على طول موجي قدره (

االستطالعیة: ةالتجرب ٥-٣
المســتخدمة األدواتمــن صــالحیة وذلــك للتأكــد ١٤/٥/٢٠٠٩بتــاریخ تجربــة اســتطالعیة یــتأجر 

.اإلجراءاتالتعرف على المعوقات التي قد تظهر عند تنفیذ و القیاس لطرائقفهم فریق العمل و 

:التجربة النھائیة ٦-٣
في غضون یومین وكما یأتي : التجربة النهائیةأجریت 

) صـباحا ٩,٣٠ – ٧,٣٠السـاعتین (بین ١٧/٥/٢٠٠٩أجریت التجربة بتاریخ :الیوم األول -

اآلتیة:ت جراءااإل وشملت خطوات الحصول على البیانات

 ســحب الــدم مــن الوریــد الزنــدي فــي ثنیــة المرفــق فــي وضــع الراحــة قبــل عشــر دقــائق مــن إجــراء

هوائي لتحلیل متغیرات الدم.الاختبار الجهد ال

 فـي وضـع الراحـة قبـل إجـراء وضـغطي الـدم االنبسـاطي واالنقباضـيقیاس معدل نبض القلـب

هوائي.الاختبار الجهد ال

 هوائي.الالتنفیذ اختبار الجهد

هوائي مباشرة.القیاس معدل نبض القلب ودرجة حرارة الجسم بعد الجهد ال

قیاس ضغطي الدم االنبساطي واالنقباضي

هوائي مباشرة لتحلیل متغیرات الدم.السحب الدم من الورید الزندي بعد الجهد ال

قیاس السكر في الدم.

 الدم)الحر في  مالكالسیو  تایوناتحلیل المتغیرات الوظیفیة (السكر و

ولغرض ) مساًء ٥,٥-٣,٥بین الساعتین ( ١٨/٥/٢٠٠٩الیوم الثاني: أجریت التجربة بتاریخ -

راعى الباحثان الخطوات نفسها المتبعة في الیوم األول .الحصول على البیانات

وقد راعى الباحثان النقاط اآلتیة في اثناء تنفیذ التجربة :
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مختبــرین قبــل االختبــار لیكــون جمیــع المختبــرین ضــمن الحالــة تــم الــتحكم بالوجبــات الغذائیــة لل

Absorptive-المسماة (باالمتصاص  State)(١(

حي والمسائيدرجة مئویة في القیاسین الصبا ٢٧-٢٥تراوحت درجة حرارة المختبر بین.

 وارتفعــــت فــــي فتــــرة بعــــد الظهیــــرة المتــــأخرة لتصــــل إلــــى % ٣٨كــــان معــــدل الرطوبــــة النســــبیة

والتي تم قیاسها بواسطة محرار الماني المنشأ یقیس درجة حـرارة المحـیط ودرجـة % ، ٤٦,٣٣

.الرطوبة النسبیة

.وقد روعي تسلسل المختبرین نفسه في كال االختبارین الصباحي والمسائي

اإلحصائیة:المعالجات ٧-٣
اآلتیة:اإلحصائیةاستخدمت الوسائل 

الوسط الحسابي

االنحراف المعیاري

ختالفمعامل اال

لعینتین مرتبطتینلألوساط الحسابیة)اختبار (ت

 التغیر المطلق

  ١١,٥اإلصدار SPSSوتمت معالجة البیانات باستخدام الحزمة اإلحصائیة 

تعني حالة االمتصاص ان االستفادة من السكر في الدم تكون من المواد الغذائیة المستهلكة ولیس من  )١(

المخازن الموجودة في الجسم
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عرض النتائج ومناقشتھا -٤
عرض النتائج الخاصة بأثر التوقیت البیولوجي (الصباحي والمسائي) ١-٤

الراحة ومناقشتھا ،في متغیرات دینامیكیة الدم في وقت 
  ) ٢الجدول (

یبین المعالم اإلحصائیة وقیمة (ت) المرتبطة بین التوقیتین الصباحي والمسائي للمتغیرات 

الخاصة بدینامكیة الدم في وقت الراحة 

الوقتاالختبار

ضغط الدم 

االنقباضي 

(ملم ز)

ضغط الدم 

االنبساطي

(ملم ز)

ضغط 

النبض

(ملم ز)

متوسط الضغط 

انيالشری

(ملم ز)

معدل ضربات 

  القلب

(ضربة / دقیقة)

القبلي

في وقت 

الراحة

صباحي
١١١,٢٥٠٦٣,٧٥٠٤٧,٥٠٠٧٩,٥٨٣٦٨,٨٧٥َس 

١١,٢٦٠١٠,٦٠٧٨,٨٦٤٩,٩٩٠٦,٢٨٩ع +

مسائي
١١٥,٠٠٠٦٢,٥٠٠٥٢,٥٠٠٨٠,٠٠٠٧٣,٦٢٥َس 

٩,٢٥٨١٣,٨٨٧١٦,٦٩٠٩,٧٥٩٥,٨٧٨ع +

٢,١٦-٠,١٦-١,٠٨-٠,٧٥٠,٨٢-المرتبطةقیمة ت 

٠,٤٧٦٠,٧٨٥٠,٣١٦٠,٩٢١٠,٠٦٨المعنویة

  ٠,٠٥معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من *

) ما یأتي :٢یتبین من الجدول (

 ، عدم توافر فرق معنوي بین القیاسین الصباحي والمسائي للمتغیرات (ضغط الدم االنقباضـي

الضـغط الشـریاني ، معـدل ضـربات القلـب) ، ضـغط النـبض ، متوسـطضغط الدم االنبساطي

ــــــة ( ــــــت قیمــــــة المعنوی ــــــث كان ــــــى ٠,٠٦٨،  ٠,٩٢١و  ٠,٣١٦و  ٠,٧٨٥و  ٠,٤٧٦حی ) عل

) ،٠,٠٥التوالي ، وهي أكبر من مستوى الداللة (

Reillyفـإن هـذه النتیجـة تتفـق مـع دراسـة (ضـغط الـدم االنقباضـيفیمـا یخـص  et al,,

، ولكنهــا تختلــف مــع مســاءً  ٣صــباحا و ٩ین تــوقیتي ) والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق بــ1984

Atkinsonدراســة ( and Jonesh, ) الــذي اشــار الــى وجــود ایقــاع لضــغط الــدم یتمثــل 2010

بارتفاع عاٍل في ساعات الصباح األولى نتیجة االنتقال من وضع االستلقاء في النوم الى الوضـع 

للتكیـف ، اال ان الباحثـان یعتقـدان ان مثـل النهوض وما یرافق ذلك من تغیرات في دینامیكیة الدم 

هــذه الفــروق تظهــر فقــط فــي األوقــات الزمنیــة المتطرفــة مــن الیــوم أي بــین الصــبح البــاكر والمســاء 

Reillyالمتأخر وهذا ما اكدته دراسة ( et al,,  ٣) بان الفرق المعنـوي یظهـر بـین السـاعة 1984

Reillyزئبــق للضــغط االنقباضــي (ملــم،  ٧لفــرق مقــداره مســاءً  ٩صــباحا والســاعة الـــ  et al,,

1984, 482.(
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Reilly، فـإن نتیجتـه تتفـق مـع دراسـة (متغیر ضغط الدم االنبساطيأما فما یخـص  et

al,, ، كمــا لــم تظهــر مســاءً  ٣صــباحا و ٩) التــي أظهــرت عــدم وجــود فــرق بــین التــوقیتین 1984

والتـي تـم عزوهـا الـى مسـاءً  ٩صـباحا و  ٣ الدراسة نفسها فرقا معنویا بین اطراف الیـوم المتباعـدة

إجراءات البحث التي لم تظهر االیقاع المجموع في ضغط الدم االنبساطي ،

فیعــزوه الباحثــان الــى ان ضــغط النــبض هــو  محصــلة متغیــر ضــغط النــبضفیمــا یخــص 

معادلــة لكـــل مـــن ضـــغطي الـــدم االنقباضـــي واالنبســـاطي اللــذان لـــم یظهـــرا فروقـــا معنویـــة فـــي هـــذه 

راسة في ظرف الراحة في الصباح والمساء ، الد

فـي ظـرف الراحـة فـان هـذه النتیجـة متغیـر متوسـط ضـغط الـدم الشـریانيأما فیما یخـص 

Deschenesتتفــق مــع دراســة ( et al,,  ٨) التــي لــم تظهــر فرقــًا معنویــًا فــي الســاعات  1998

بعد الظهر ،  ٤منتصف النهار و  ١٢صباحا و 

فـي ظـرف الراحـة فإنـه علـى الـرغم مـن عـدم لمتغیر معـدل ضـربات القلـبأما فیما یخص 

وجــود فــرق معنــوي فــي هــذا المتغیــر إال إننــا نالحــظ وجــود فــرق فــي قیمتــي النــبض بــین التــوقیتین  

Deschenesالصـباحي والمســائي وٕان هــذه النتیجــة تتفــق مــع دراسـة ( et al,, ) ، حیــث 1998

Atkinsonیشیر ( and Jones من ان الدراسات تشیر الـى وجـود ایقـاع یـومي ممیـز ) على رغم

لمعـــــدل ضـــــربات القلـــــب بســـــبب االیقـــــاع الیـــــومي للتـــــدفق الســـــمبثاوي للجهـــــاز العصـــــبي الـــــذاتي 

)Atkinson and Jones, ) اال ان مثل هذه الفرق المعنوي ال یظهـر اال بأوقـات متطرفـة 2010

وى لها وهي بحسب البحث الذي قام من الیوم عندما تكون درجة حرارة مركز الجسم في أوطأ مست

,Reillyبه كل مـن ( & Garrett, ,Reillyصـباحا ( ٥-٤) بـین السـاعة 1998 & Garrett,

1998, ) ، وهـــذا قـــد یبـــرر عـــدم وجـــود الفـــرق المعنـــوي بـــین التـــوقیتین الصـــباحي 1085-1094

والمسائي في بحثنا حیث كانت القیاس في الساعة الثامنة صباحا .
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نتائج الخاصة بأثر التوقیت البیولوجي (الصباحي والمسائي) عرض ال٢-٤
في متغیرات دینامیكیة الدم عند أداء جھد ال ھوائي تراكمي ومناقشتھا ،

  ) ٣الجدول (

یبین المعالم اإلحصائیة والفرق بین التوقیتین الصباحي والمسائي للمتغیرات الخاصة بدینامكیة 

  يالدم عند أداء الجهد ال هوائي تراكم

الوقتاالختبار

ضغط الدم 

االنقباضي 

(ملم ز)

ضغط الدم 

االنبساطي

(ملم ز)

ضغط 

النبض

(ملم ز)

متوسط الضغط 

الشریاني

(ملم ز)

معدل ضربات 

  القلب

(ضربة / دقیقة)

القبلي

في وقت 

الراحة

صباحي
١١١,٢٥٠٦٣,٧٥٠٤٧,٥٠٠٧٩,٥٨٣٦٨,٨٧٥َس 

١١,٢٦٠١٠,٦٠٧٨,٨٦٤٩,٩٩٠٦,٢٨٩ع +

مسائي
١١٥,٠٠٠٦٢,٥٠٠٥٢,٥٠٠٨٠,٠٠٠٧٣,٦٢٥َس 

٩,٢٥٨١٣,٨٨٧١٦,٦٩٠٩,٧٥٩٥,٨٧٨ع +

البعدي

بعد الجهد 

التراكمي

صباحي
١٦٧,٥٠٠٦٣,٧٥٠١٠٣,٧٥٠١١٥,٦٢٥١٥٨,٧٥٠َس 

٢٤,٩٢٨١٣,٠٢٥٣١,١٣٩١٢,٣٧٤١٠,٤٩٨ع +

مسائي
١٤١,٢٥٠٦٧,٥٠٠٧٣,٧٥٠١٠٤,٣٧٥١٥٥,٢٥٠َس 

١٢,٤٦٤٧,٠٧١١٣,٠٢٥٧,٧٦٣١٧,٠١٩ع +

الفروق

صباحي
٥٦,٢٥٠٠,٠٠٠٥٦,٢٥٠٣٦,٠٤٢٨٩,٨٧٥َس 

٢٨,٧٥٤٧,٥٥٩٢٨,٧٥٤١٥,٧٣٤١٠,٩٣٤ع +

مسائي
٢٦,٢٥٠٥,٠٠٠٢١,٢٥٠٢٤,٣٧٥٨١,٦٢٥َس 

١٥,٩٨٠١٧,٧٢٨٢١,٠٠٢١٥,٠٦٤١٦,٣٠٩ع +

٠,٧٣٤٢,٧٨٠١,٥١٥١,١٨٨-٢,٥٧٩قیمة ت للفروق

٠,١٥٢٠,٢٥٤*٠,٤٧٥٠,٠١٥*٠,٠٢٢المعنویة

  ٠,٠٥معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من *

) ما یأتي :٣یتبین من الجدول (

 تـــوافر فـــرق معنـــوي بـــین القیاســـین الصـــباحي والمســـائي لمتغیـــري (ضـــغط الـــدم االنقباضـــي و

، وهـي اقـل مـن ) على التـوالي ٠,٠١٥و  ٠,٠٢٢ضغط النبض) حیث كانت قیمة المعنویة (

) ولصالح التوقیت الصباحي ، ٠,٠٥مستوى الداللة (

 عدم توافر فرق معنوي بین القیاسین الصـباحي والمسـائي لمتغیـري (ضـغط الـدم االنبسـاطي و

و  ٠,٤٧٥متوســـط الضـــغط الشـــریاني ومعـــدل ضـــربات القلـــب) حیـــث كانـــت قیمـــة المعنویـــة (

) ،٠,٠٥ى الداللة () على التوالي ، وهي أكبر من مستو ٠,٢٥٤و  ٠١٢٥
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بـین القیاسـین لمتغیري ضغط الـدم االنقباضـي وضـغط النـبضفیما یخص الفرق المعنوي 

Wallaceالصباحي والمسائي ، فإن هذه النتیجة تتفق مع دراسة ( et al , ) التـي أظهـرت 2005

ولصـــالح القیـــاس ) مســاءً ٧-٥) صـــباحا و(٩-٧فروقــا فـــي ضــغط الـــدم االنقباضـــي بــین قیاســـي (

صباحي، ومن خالل معادلة ضغط النبض فإننا نالحـظ أنـه كلمـا زاد ضـغط الـدم االنقباضـي زاد ال

) ٥ضغط النبض والعكس صحیح ، ویعتقد الباحثان ان ارتفاع درجة حرارة مركز الجسم (الجدول 

باتجـــاه المســـاء أثـــرت فـــي تقلیـــل المقاومـــة الوعائیـــة والتـــي أدت بـــدورها إلـــى انخفـــاض ضـــغط الـــدم 

،االنقباضي

وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود فــرق معنــوي فــي متغیــرات ضــغط الــدم فــي ظــرف الراحــة بــین 

) اال ان الباحثان یفسران الفرق فـي ضـغطي الـدم االنقباضـي وضـغط ٣الصباح والمساء (الجدول 

ـــــي اظهـــــرت دراســـــة  ـــــدم الت ـــــات الكـــــاتیكول فـــــي ال النـــــبض بعـــــد الجهـــــدین الصـــــباح والمســـــاء المین

)Deschenes et al,, ) وجـود ارتفـاع معنـوي للنـورابنفرین بـین الصـباح والمسـاء ، ویعتقـد 1998

الباحثــان ان الفروقــات فــي التوقیــت بعــد الجهــد لضــغط الــدم قــد تكــون بســبب االختالفــات المشــابهة 

في تراكیز النورابنفرین الدائرة في الدم ، 

Hedgeومـن المعـروف ان امینـات الكـاتیكول وحسـب دراسـة ( et al,, مـن ) تزیـد1987

Hedgeانقباضیة عضلة القلب ( et al,, 1987, )، ان هذا التأثیر سیسفر أیضـا عـن 297-386

زیـــادة ضـــغط الـــدم االنقباضـــي وكـــذلك الحـــال فـــي ضـــغط النـــبض ، وتؤكـــد الدراســـات بانـــه تحـــت 

الظروف الفسیولوجیة المجهزة قد یلعب النورابنفرین دورا أكبر من االبنفرین في تقلیصه القلـب وقـد 

هذا منطقیا هنا ألغراض التفسـیر اذا علمنـا ان مسـتویات النـورابنفرین فـي البالزمـا أكبـر عـدة یبدو 

وبالفعــل فقــد وجــد -ظرفــي الراحــة وبعــد الجهــد -أضــعاف عــن مســتویات االبنفــرین فــي كلیهمــا 

)Howloy, ) ان استجابة النورابنفرین للتمرین تكون أكبر من االبنفرین وان هذا الفرق في 1976

تجابة یزداد مع زیادة شدة التمرین ، االس

فـإن النتیجـة بعـدم وجـود فـرق معنـوي فیـه تتفـق مـع معدل نبض القلـبأما بالنسبة لمتغیر 

Martine(ونتــائج دراســة ) ٢٠٠٨، (الحســودراســة  et al( حیــث لــم تظهــر فروقــا ذات داللــة

دقیقـة  ٣٠ن ركـض لمـدة معنویة بین الصباح والمساء في متغیر معدل نبض القلب في أثناء تمـری

Martineبالشدة دون القصوى(العتبة الفارقة الالهوائیة) لدى عینة من العدائین( et al, 2001,

Reillyوتختلـف عـن نتـائج دراسـة ()،969-976 & Garrett, ) التـي أظهـرت أن معـدل 1998

بالمســـاء ) مقارنـــة ٨,٣٠دقیقـــة كـــان أوطـــأ فـــي الصـــباح ( ٣٠نـــبض القلـــب فـــي أثنـــاء تمـــرین لمـــدة 

,Reilly) لدى عینة كرة قدم (٥,٣٠( & Garrett, 1998, 1085-1094 ،(
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عرض النتائج الخاصة بأثر التوقیت البیولوجي (الصباحي والمسائي) ٣-٤
�ΔѧϳϭϳΣϭϣϳϛϟ�ΕέϳϐΗϣ�ν όΑ�ϲϓϭ�ϡγΟϟ�ί ϛέϣ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�έϳϐΗϣ�ϲϓ

في وقت الراحة ومناقشتھا،
  ) ٤الجدول (

والفرق بین التوقیتین الصباحي والمسائي لمتغیر درجة حرارة مركز یبین المعالم اإلحصائیة

الجسم وفي بعض متغیرات الكیموحیویة في وقت الراحة 

  الوقتاالختبار
حرارة مركز الجسم

(درجة مئویة)

السكر

(ملغم / دسیلتر)

ایون الكالسیوم 

(ملغم/دسیلتر)

القبلي

في وقت 

الراحة

صباحي
٣٦,٥٣٨٨٧,١٢٥٩,٥٦٣َس 

٠,٤٨٤٥,٠٢٧٠,٦٥٥ع +

مسائي
٣٧,٣٥٠٩٢,٠٠٠١٠,٥٦٣َس 

٠,٣٢٥٧,٣٦٨٠,٦٢٣ع +

٣,١٥-٠,١٦٩-٤,٨٢-المرتبطةقیمة ت 

*٠,١٣٥٠,٠١٦**٠,٠٠٢المعنویة

  ٠,٠٥معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من *

  ٠,٠١معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من **

یأتي :) ما ٤یتبین من الجدول (

 توافر فرق معنوي بین القیاسین الصباحي والمسـائي لمتغیـر (درجـة حـرارة مركـز الجسـم وایـون

) علــى التــوالي ، وهــي ٠,٠٤٢و  ٠,٠١٦و  ٠,٠٠٢الكالســیوم) حیــث كانــت قیمــة المعنویــة (

) على التوالي ، ٠,٠٥و  ٠,٠٥و  ٠,٠١اقل من مستوى الداللة (

لصـباحي والمسـائي لمتغیــر (السـكر) حیـث كانـت قیمــة عـدم تـوافر فـرق معنـوي بــین القیاسـین ا

) ،٠,٠٥) ، وهي أكبر من مستوى الداللة (٠,١٣٥المعنویة (

في ظرف الراحة تبین وجود فرق معنـوي بـین درجة حرارة مركز الجسمفیما یخص متغیر 

Reillyaالقیاســین الصــباحي والمســائي ، وٕان هــذه النتیجــة تتفــق مــع دراســة ( & Garretta(

ذین الحظوا ان هناك فرق بین التوقیتین الصباحي والمسائي ، اذ كان هناك ارتفاع فـي التوقیـت ال

Reillyaالمسـائي عنـه فـي التوقیـت الصـباحي ( & Garretta, 1998, ) كمـا تتفـق مـع 1085

Racinaisدراســة ( et. al.الصــباحي والمســائي  ن) الــذي الحــظ وجــود فــرق معنــوي بــین التــوقیتی

Racinaisت المسائي (ولصالح التوقی et. al., 2004, 489(

Vander(وبهـذا الصـدد یشـیر  et al(إیقـاعي ممیـز فـي درجـة حـرارة  بإلـى وجـود تذبـذ

، وتسـتمر إلـى لمركز الجسم بحدود درجة حرارة مئویة واحدة حیث تبلغ اقل قیمة لها في أثناء اللی

علــى قیمــة لهــا بــین الســاعة الرابعــة الســاعة الثامنــة صــباحا ثــم تبــدأ بالصــعود لتصــل إلــى ألمــا قبــ

Vanderأو منتصف اللیل (مساءً  et al, 1998, 150 , 625،(
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إذ أشـــــار إلـــــى ان درجـــــة حـــــرارة مركـــــز الجســـــم لمعظـــــم )Sherwood(وهـــــذا مـــــا أكـــــده 

األشخاص تختلف عادة بحدود درجة مئویة واحدة  في أثناء النهار حیـث تكـون اقـل قیمـة لهـا فـي 

، ٧-٥فیمــا تكــون أعلــى قیمــة لهــا بعــد الظهیــرة المتــأخرة بــین الســاعة ٧-٦الصــباح بــین الســاعة 

ویعــود الســبب فــي هــذا االخــتالف إلــى اإلیقــاع البــایولوجي الفطــري أو المتأصــل فــي داخــل جســم 

,Sherwoodعلیه اسم " الساعة البایولوجیة " ( قاإلنسان أو ما یطل 2004, 655،(

ـــــــ ـــــــاع فـــــــي درجـــــــة حـــــــرارة الجســـــــم ن ـــــــداخلي وان هـــــــذا اإلیق ـــــــومي ال ـــــــاع الی اجم عـــــــن اإلیق

(endogenous) لعملیتــي إنتــاج الحــرارة)heat production( وتفریقهــا)dissipation(

)Aoki et al, 2004, 63-70،(

ـــات الكالســـیومأمـــا بالنســـبة للفـــرق المعنـــوي لمتغیـــر  بـــین القیاســـین الصـــباحي ++Caأیون

Meluduلـف مـع دراسـة (والمسـائي فـي ظـرف الراحـة ؛ فـان هـذه النتیجـة تخت et. al., 2002(

الذي الحظ ان هناك ارتفاع فـي افـراز الكالسـیوم فـي اوقـات النهـار اكثـر منـه فـي اوقـات المسـاء ، 

Fioricaلكنهــا تتفــق مــع دراســة ( et. al., الــذي یشــیر اال ان افــراز الكالســیوم لــدى االنســان (

یوجــد نســبة اتفــاق قلیلــة بــین النتــائج یخضــع بشــكل عــام الــى اخــتالف التوقیــت الیــومي ، ومــع هــذا

المتوفرة على أي من ازمنة الیوم التي تكون فیها تركیز الكالسیوم في اقصى أو أوطأ مستوى له . 

) رجــال والــذین تــم تتبــع قیــاس مســتوى تركیــز ایونــات ٨وفــي بحــثهم الــذي أجــروه علــى عینــة مــن (

اآلتــي أنــه بصــورة عامــة كلمــا نكــون ) ســاعة توصــلوا الــى االســتنتاج ١٤٤الكالســیوم علــى مــدار (

قــریبین مــن دورة النــوم یــزداد تركیــز ایــون الكالســیوم ویــنخفض هــذا التركیــز كلمــا اقتربنــا مــن دورة 

الصحو ، وعزا الباحثون ذلك الى انه في دورة النوم یكون النشاط اقل .

ــــق ، ــــات الكالســــیوم تخضــــع لتنظــــیم دقی ــــى ان ایون وقــــد اشــــارت العدیــــد مــــن الدراســــات ال

Parathyroidوالمســؤول عنــه هــو هرمــون الغــدة جــار الدرقیــة  Hormon)PTH وقــد اشــارة (

)Fuleihan et. al.) الـى ان هرمـون (PTH لـه ایقـاع یـومي خـاص بـه وان هـذا االیقـاع تكـون (

) تلعـــب دورا رئیســـا فـــي تنظـــیم مســـتوى تركیـــز PTHالســـیطرة علیـــه داخلیـــة ، وان دورة ایقـــاع الــــ (

Fuleihanدم خــالل فتــرة الراحــة (الكالســیوم فــي الــ et. al., 1997, ) ، وهــذا مــا أكــده 285

)Hinchcliff, et. al. الــذین أشــاروا الــى أن الغــدة جــار الدرقیــة والتــي  تقــع قریبــا مــن الغــدة (

الدرقیــة ، تعمــل علــى تنظــیم ایونــات الكالســیوم وذلـــك بتصــنیع وٕافــراز هرمــون الغــدة جــار الدرقیـــة 

)PTHر فـي تركیـز ایونـات الكالسـیوم فـي بالزمـا الـدم () كاسـتجابة للتغیـHinchcliff, et. al.,

2008, ) المنـتج فــي الغــدة الجــار الدرقیــة ، PTH) أن هرمــون الـــ (Buckley). ویضــیف (280

المفرز من خالیا متخصصة في الغدة الدرقیة ، مسـؤوالن معـا عـن إعـادة تـوازن calcitoninوالـ 

,Buckleyالسیوم في الدم (البیئة الداخلیة ألیونات الك 2008, 228(

فقـد تبـین عـدم وجـود فـرق معنـوي بـین القیاسـین الصـباحي والمسـائي سكر الـدمأما متغیر 

فــي ظــرف الراحــة ؛ ویعــزو الباحثــان هــذه النتیجــة إلــى اآللیــة الفســلجیة الدقیقــة للجســم للــتحكم بقــیم 

 ٩-٤بالسكر فـي الـدم بحـدود إلى قیمة تحكم )Gerich(السكر ضمن مدى ضیق نسبیا، ویشیر 
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ملیمـول علـى مـدار الیـوم رغـم التقلبـات فـي اسـتالم السـكر (عـن طریـق الوجبـات الغذائیـة مــثال) أو 

,Gerichإزالة السكر (عن طریق التمرین) من الدورة الدمویة ( 2000, 245-250 ،(

نالحـظ على الرغم من عدم وجـود فـرق معنـوي بـین القیاسـین الصـباحي والمسـائي اال اننـا

القیاس الصباحي عنه في المسائي ، وٕان هذه النتیجة تتفق وجود انخفاضا في قیمة سكر الدم في 

la(مـع دراسـة  Fleur et al,,( الـذي اشـار الـى أن اسـتهالك السـكر یبـدي أیضـا إیقاعـا واضـحا

ـــــــــى مـــــــــدار  ـــــــــه فـــــــــي نهایـــــــــة مـــــــــدة الضـــــــــوء  ٢٤عل ـــــــــى قمـــــــــة ل ســـــــــاعة حیـــــــــث یكـــــــــون فـــــــــي أعل

)la Fleur et al, 2001, 1237-1243،(

عرض النتائج الخاصة بأثر التوقیت البیولوجي (الصباحي والمسائي)  ٤-٤
في متغیر درجة حرارة مركز الجسم وفي بعض متغیرات الكیموحیویة 

عند أداء جھد ال ھوائي تراكمي ،
  ) ٥الجدول (

حرارة مركز یبین المعالم اإلحصائیة والفرق بین التوقیتین الصباحي والمسائي لمتغیر درجة 

الجسم وفي بعض متغیرات الكیموحیویة عند اداء الجهد ال هوائي تراكمي

  الوقتاالختبار
حرارة مركز الجسم

(درجة مئویة)

السكر

(ملغم / دسیلتر)

ایون الكالسیوم 

(ملغم/دسیلتر)

القبلي

في وقت 

الراحة

صباحي
٣٦,٥٣٨٨٧,١٢٥٩,٥٦٣َس 

٠,٤٨٤٥,٠٢٧٠,٦٥٥ع +

يمسائ
٣٧,٣٥٠٩٢,٠٠٠١٠,٥٦٣َس 

٠,٣٢٥٧,٣٦٨٠,٦٢٣ع +

البعدي

بعد الجهد 

التراكمي

صباحي
٣٦,٤٠٠٨٥,٧٥٠١٠,١٧٥َس 

٠,٨٦٠٤,٨٣٣٠,٧٠٩ع +

مسائي
٣٧,٣١٣٩١,٨٧٥١٠,٥٠٠َس 

٠,٦٠١٨,٠٩٧٠,٣٩٦ع +

الفروق

صباحي
١,٣٧٥٠,٦١٣-٠,١٣٨-َس 

٠,٨٥٢٢,٢٠٠٠,٣٢٧ع +

ائيمس
٠,٠٦٣-٠,١٢٥-٠,٠٣٧-َس 

٠,٣٨٥٢,١٦٧٠,٤٦٠ع +

١,١٤٥٣,٣٨٤-٠,٣٠٣-قیمة ت للفروق

*٠,٧٦٧٠,٢٧١٠,٠٠٤المعنویة

  ٠,٠٥معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من *
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٤٨١

) ما یأتي :٥یتبین من الجدول (

حیــث كانــت تــوافر فــرق معنــوي بــین القیاســین الصــباحي والمســائي لمتغیــر (ایــون الكالســیوم (

) ، ٠,٠٥) ، وهي اقل من مستوى الداللة (٠,٠٠٤قیمة المعنویة (

 حـرارة مركـز الجسـمعدم توافر فرق معنوي بین القیاسین الصباحي والمسائي لمتغیرات (درجـة

) على التوالي ، وهي أكبـر ٠,٥٧٣و ٠,٢٧١و  ٠,٧٦٧) حیث كانت قیمة المعنویة (والسكر

) ،٠,٠٥من مستوى الداللة (

فإننـــا نالحـــظ عـــدم وجـــود فـــرق معنـــوي بـــین درجـــة حـــرارة مركـــز الجســـمالنســـبة لمتغیـــر ب

التــوقیتین الصــباحي والمســائي ، إذ انــه لــم یكــن الخــتالف التوقیــت البــایولوجي اثــر فــي اســتجابتها 

) الذي تناول فیها تأثیر ٢٠٠٨، (الحسواالنیة تجاه الجهد البدني، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة

Reilly(هوائي (سرعة ودقة الطعن بسالح الشـیش) ودراسـة جهد ال  & Brooks, ) التـي 1986

اختالفــا فــي التوقیــت البــایولوجي  رأقــرت ان التحمیــل الحــراري الــذي تفرضــه شــدة التمــرین ال یظهــ

)Reilly & Brooks, 1986, Reilly)، ومع دراسة (358-362 and Garrett, ) التي 1998

تفـــاع واضـــح لدرجـــة حـــرارة مركـــز الجســـم طـــوال التمـــرین فـــي كـــل مـــن اســـتنتجت انـــه رغـــم وجـــود ار 

)  ٥,٣٠) والمســـــاء (٨,٣٠الصـــــباح والمســـــاء اال انـــــه لـــــم یكـــــن ذا داللـــــة معنویـــــة بـــــین الصـــــباح (

)Reilly, & Garrett, 1998, 1085-1094، (

یعــزو الباحثــان هــذه النتیجــة إلــى نظــام الكســب فــي الجســم ، اذ یطلــق علــى درجــة الكفــاءة 

یستطیع معها جهاز تحكـم مـا فـي داخـل الجسـم الحفـاظ علـى ظـروف مسـتقرة باسـم التضـخیم التي 

(amplification) أو الكسب)gain( ،لهذا الجهاز الذي یعمـل بطریقـة التغذیـة الراجعـة السـلبیة

حیث یتمكن الجسـم بـالتحكم تلقائیـا بدرجـة حرارتـه الخاصـة بـه ضـمن حـدود طبیعیـة جـدا بـدال مـن 

یــر الحاصــل فــي درجــة حــرارة المحــیط أو الحــرارة الناجمــة عــن الجهــد البــدني، ویشــیر ان یتبــع التغ

)Guyton( ١مقابـــل  ٤٩إلـــى ان الكســـب فـــي جهـــاز الـــتحكم الخـــاص بدرجـــة حـــرارة الجســـم هـــو 

درجة فهرنهایت في درجة حرارة المحیط یوجد تغیر بمقدار درجة  ٤٩بمعنى انه لكل تغیر بمقدار 

Guytonحرارة الجسم (واحدة فهرنهایت في درجة & Hall, 2006, 7-8،(

الساعة البایولوجیة تغیر في درجة حرارة الجسم من خـالل التغیـرات أو التعـدیالت كما ان 

األول ثم إلى درجـة اقـل مـن خـالل التغیـرات الدوریـة فـي إنتـاج  مالدوریة في فقدان الحرارة في المقا

ارة مـن خـالل التوسـع الوعـائي المحیطـي ممـا یسـفر یتم الحث على فقدان الحر ، إذيضالحرارة االی

الحـرارة مـن الجسـم عن افعام الجلد وبقوة بكمیة غزیرة من الدم الدافئ، یسخن هـذا الجلـد ثـم یحمـل

إلى المحیط الخارجي، وهكذا یعد انخفاض درجة حرارة مركز الجسم نتیجة ثانویة لالرتفاع الرئیس 

تحكـم جیـد لهـذا النظـام سـوف تسـتفید السـاعة البایولوجیـة لمحافظـة علـى ولفي درجـة حـرارة الجلـد، 

مــن التغذیــة الراجعــة القادمــة مــن درجــة حــرارة الجلــد أكثــر منهــا مــن تلــك القادمــة مــن مركــز حــرارة 

،)٩٨،  ٢٠٠٥(الدباغ ، الجسم
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٤٨٢

بعد الجهد فقد تبین عدم وجود فـرق معنـوي بـین القیاسـین سكر الدمبالنسبة لقیاس متغیر 

مســائي والتــي یعزوهـا الباحثــان إلــى التنظـیم الــدقیق للســكر اذ یتمیـز المشــهد االیضــي الصـباحي وال

Vanderفي أثناء التمرین بحسب رأي ( et al بزیادة في إنتاج السكر من الكبد تعویضًا للمقدار (

Vanderالمسـتهلك منـه للحفـاظ علـى مـدى ضـیق نسـبیا لقـیس السـكر فـي الـدم ( et al, 1998,

441  ،(

؛ فان هذه النتیجة ال تتفق مع دراسة أیونات الكالسیومالنسبة للفرق المعنوي لمتغیر أما ب

)Meludu et. al., ) الذي الحظ عـدم وجـود فـرق معنـوي فـي تركیـز الكالسـیوم بـین االیـام 2002

العادیة واالیام التي اجري بها االختبار الالهوائي على طول فترة الیـوم والـذي عـزاه اال ان ایونـات 

لكالسیوم تخضع لتنظیم داخلي دقیق وصارم ، فاي زیادة فیه تعمل على تحفیز الیات تعمل على ا

Fuleihanاعادتــه علــى قیمــه الطبیعیــة ، لكــن هــذه الدراســة تتفــق مــع دراســة ( et. al. والــذي (

اســتنتج انــه بمــا ان هنــاك ایقــاع الیونــات الكالســیوم فــي فتــرة الراحــة حیــث أنــه كلمــا كنــا اقتربنــا مــن 

دورة الصــحو یــنخفض تركیــز ایــون الكالســیوم فــي الــدم وبــالعكس كلمــا اقتربنــا مــن دورة النــوم یــزداد 

تركیــز ایــون الكالســیوم ، و عــزوه إلــى أن قلــة النشــاط ( لــیال فــي مرحلــة النــوم) تعمــل علــى خفــض 

تركیــز ایــون الكالســیوم فــي الــدم (باتجــاه الصــباح) ، وقــد فســرا علــى أســاس هــذا االفتــراض تــأثیر 

) وخصوصــا فــي ٥لجهــد البــدني علــى ایونــات الكالســیوم حیــث مــن المالحــظ مــن خــالل الجــدول (ا

Fuleihanالتوقیت الصباحي ان هناك زیادة في ایونات الكالسیوم بعد الجهد عن قبله ( et. al.,

1997, Meludu) وهـذا یتفـق مـع دراسـة (285 et. al., ) الـذي الحـظ ان هنـاك زیـادة 2002

Meluduایونات الكالسیوم بعد أداء جهد الهوائي (معنویة في إفراز et. al., 2002, 17(
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عرض النتائج الخاصة بأثر التوقیت البیولوجي (الصباحي والمسائي)  ٥-٤
�ϻ�ΩѧϬΟ�˯Ω�Ωѧϧϋ�ΏѧόΗϟ�έѧη΅ϣϭ�Δѧϳϭϫϼϟ�ΓέΩѧϘϟ�ν ΎѧϔΧϧ�ϯ ϭΗγϣ�ϲϓ

ھوائي تراكمي ومناقشتھا،
  ) ٦الجدول (

لفرق بین التوقیتین الصباحي والمسائي للمتغیرات الخاصة بالقدرة یبین المعالم اإلحصائیة وا

الالهوائیة ومعدل القدرة الالهوائیة ومؤشر التعب عند أداء الجهد ال هوائي تراكمي

المتغیرات/ وحدة القیاس
مسائيصباحي

المعنویةقیمة ت
عَس عَس 

١٨٩٦,٢٧٢٨٩٤,٥٥٦١٥٠٧,٧٣٣٩٢١,١٢٦٠,٨٥٦٠,٤٠٦)/ واط١القدرة لالنطالقة (

٠,٧٤٧٠,٤٦٧-٦٥٢,٦٥٨١٦١,١٩٠٧١٨,٥٩٠١٩٠,٥٧٧)/ واط٢القدرة لالنطالقة (

٠,٦٨٩٠,٥٠٢-٨٩٧,٢٢٧٣٣٣,٣٢٤١٠٠٨,٢٥٥٣١٠,٨٢٧)/ واط٣القدرة لالنطالقة (

٠,٨٤٩٠,٤١٠-٥١٧,٤٨٦١٥٠,٩٨٥٥٨٢,٥٩٣١٥٥,٦٧٣)/ واط٤القدرة لالنطالقة (

٠,٦٩٣٠,٥٠٠-٧٥٩,١٦٢٣٣٤,١٥٩٨٧٥,٥٢٦٣٣٧,٤٣٧)/ واط٥(القدرة لالنطالقة 

٤٤٢,٧٦٧١١٥,٥٢٧٤٣٨,٢٨٦١٣٣,٢٠٩٠,٠٧٢٠,٩٤٤)/ واط٦القدرة لالنطالقة (

٠,١٠٢٠,٩٢٠-٤٣١,٦٦١١٢٦,٧٦٩٤٣٨,٢٨٦١٣٣,٢٠٩  / واطأقل قیمة للقدرة

١٨٩٦,٢٧٢٨٩٤,٥٥٦١٥١٧,٦٢٤٩١٢,٦١٨٠,٨٣٨٠,٤١٦  / واطأعلى قیمة للقدرة

٨٦٠,٩٢٩٣٠١,١٠٥٨٥٥,١٦٤٣٠٠,٥٨٥٠,٠٣٨٠,٩٧٠  / واطمعدل القدرة

٥٠,٧٧٦٣١,٧١٣٣٩,٠٨٩٣٤,١٤٧٠,٧٠٩٠,٤٩٠مؤشر التعب/ (واط/ثانیة)

٠,٠٥معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من *

) ما یأتي :٦یتبین من الجدول (

یرات (القـدرة للـدقائق السـتة وأقـل عدم توافر فرق معنوي بین القیاسین الصباحي والمسائي لمتغ

قیمـــة للقـــدرة وأعلـــى قیمـــة للقـــدرة  ومعـــدل القـــدرة ومؤشـــر التعـــب) حیـــث كانـــت قیمـــة المعنویـــة 

)٠,٤١٦،  ٠,٩٢٠،  ٠,٩٤٤،  ٠,٥٠٠،  ٠,٤١٠،  ٠,٥٠٢،  ٠,٤٦٧،  ٠,٤٠٦  ،

) ،٠,٠٥) على التوالي ، وهي أكبر من مستوى الداللة (٠,٤٩٠،  ٠,٩٧٠

Bernardجة مـع (وتتفق هذه النتی et al, ) ، اذ لـم تظهـر دراسـتهم فروقـا فـي اإلیقاعـات 1998

,Sprints)Bernardالحیویـة النطالقـات الـركض السـریعة  et al, 1998, وهـذا یعنـي ) ، 133-138

بحســب رأي الباحثــان ان القــدرة الالهوائیــة لالنجــاز فــي انطالقــات الــركض الســریع ال تعتمــد علــى 

Reillyم ، ویشیر (التوقیت الزمني للیو  et al, في هذا الصدد الى أن افضل انجاز یعتمـد علـى (

Reillyنوع النشاط العضلي الالزم لذلك وأهمیتـه النسـبیة لالنجـاز الكلـي ( et al,, 2000, 351-

372. ، (
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٤٨٤

Racinaisومن ناحیة أخرى فإن هذه الدراسة تختلـف مـع دراسـة ( et, al., الـذین قـاموا بدراسـة (

، ووجــدوا انــه ف الطبیعــي وظــرف الحــرارة المرتفعــةیقــاع الحیــوي علــى  القــدرة الالهوائیــة فــي الظــر تــاثیر اإل

فـي ظـرف الحـرارة االعتیادیــة ان هنـاك اخـتالف معنــوي فـي قـیم القـدرة الالهوائیــة بـین التـوقیتین الصــباحي 

الهوائیـة تـرتبط بصـورة والمسائي ولصالح التوقیت المسائي ، وقد عـزا البـاحثون ذلـك الـى ان قیمـة القـدرة ال

مباشــرة مــع درجــة حــرارة مركــز الجســم ، حیــث كلمــا ارتفعــت درجــة حــرارة مركــز جســم االنســان كلمــا ارتفــع 

Racinaisقیمـة القـدرة الالهوائیـة ( et, al., 2004, ) الـذي ال حـظ وجـود Isler). وهـذا مـا اكـده (492

ئي القصـوى والسـعة ، ولكنـه فـي الوقـت نفسـه اختالف بین التوقیتین الصباحي والمسائي في القدرة الالهوا

,Isler(الحظ ان هذه الزیادة لم تكن مرتبطة مع درجة حرارة مركز الجسم  2006, 340(

) ١٠-٩ویعــز الباحثــان عــدم وجــود فــروق فــي هبــوط مؤشــر التعــب فــي الفتــرة الصــباحیة (

ركـة طـوال اللیـل الـى على الرغم من حقیقة ان الجسـم كـان فـي فتـرة طویلـة مـن السـبات او قلـة الح

الحقائق اآلتیة : 

) لقد تم اثبات ان التحول الحقیقي في استقالب عملیـات الطاقـة فـي الجسـمTurnarouned(

) بعد الظهر رغم ان الجسم قد مر علیه ساعات ٢) صباحًا والساعة (١٠تكون بین الساعة (

Drustطویلة من االستیقاظ ( et al,, 2003, 25(

سمى استخدام السكر في الصباح البـاكر وهـي تعـویض الطاقـة مـن المخـازن وجود ظاهرة ما ی

الموجـودة فــي الجسـم مــن خــارج الجهـاز الهضــمي وتنشـط هــذه العملیــة زیـادة إفــراز الكــورتیزول 

Guytonفي هذه الفترة الصباحیة الذي ینشط بدوره استقالب الطاقة وتوفرها في الجسم ( &

Hall, 2006, 838(
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جات والتوصیات :االستنتا -٥
االستنتاجات :١-٥
كان الختالف التوقیت البیولوجي تـأثیر طفیـف فـي متغیـرات معـدل ضـربات القلـب حیـث كـان .١

ارتفاعا في التوقیت المسائي أكثر منه في التوقیت الصباحي ، والشـيء نفسـه بالنسـبة لمتغیـر 

في وقت الراحة ضغط الدم االنقباضي وضغط النبض ومتوسط الضغط الشریاني وسكر الدم

فــي حــین كــان تــأثیر اخــتالف التوقیــت البیولــوجي طفیفــا فــي متغیــرات ضــغط الــدم االنبســاطي .٢

حیث كان ارتفاعا في التوقیت الصباحي أكثر منه في التوقیت المسائي في وقت الراحة

كان الختالف التوقیت البیولوجي تأثیرا واضحا في متغیرات درجة حرارة مركز الجسـم وتركیـز .٣

ون الكالسیوم في وقت الراحة ولصالح التوقیت المسائي ای

كان الختالف التوقیت البیولوجي تـأثیر طفیـف فـي متغیـرات معـدل ضـربات القلـب حیـث كـان .٤

ارتفاعا في التوقیت المسائي أكثر منه في التوقیت الصباحي ، والشـيء نفسـه بالنسـبة لمتغیـر 

سكر الدم بعد أداء جهد ال هوائي .ضغط الدم االنقباضي و درجة حرارة مركز الجسم و 

فــي حــین كــان تــأثیر اخــتالف التوقیــت البیولــوجي طفیفــا فــي متغیــرات ضــغط الــدم االنبســاطي .٥

حیث كان ارتفاعـا فـي التوقیـت الصـباحي أكثـر منـه فـي التوقیـت المسـائي فـي قیـاس بعـد اداء 

جهد ال هوائي .

ات ضغط الدم االنقباضي ، وضـغط كان الختالف التوقیت البیولوجي تأثیر ملحوظ في متغیر .٦

النبض حیث كان ارتفاعا في التوقیت المسائي أكثر منه في التوقیت الصباحي بعد أداء جهد 

ال هوائي .

كــان الخــتالف التوقیــت البیولــوجي تــأثیر ملحــوظ فــي متغیــرات أیونــات الكالســیوم حیــث كــان .٧

عد أداء جهد ال هوائي .ارتفاعا في التوقیت الصباحي أكثر منه في التوقیت المسائي ب

التوصیات :٢-٥
بعد عرض االستنتاجات یوصي الباحث بإجراء ما یأتي:.١

دراسات لإلیقاع الحیوي للمتغیرات التي لم تظهر فروقا معنویة اخذ القیاسات بوقت متباعد .٢

أكثر من الدراسة الحالیة .

دراسات لإلیقاع الحیوي ضمن توقیتات بایولوجیة أخرى..٣

قاع الحیوي على عینات مختلفة األعمار ، لمعرفة تأثر العمر على االیقاع الحیوي دراسة لإلی.٤

.
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:واإلنكلیزیة ةالمصادر العربی
) اثر تراكم جهد هوائي ٢٠٠٦الحجار، یاسین طه محمد علي والدباغ، أحمد عبد الغني طه (.١

ضـــیة، تحـــت متصـــاعد الشـــدة علـــى متغیـــرات ضـــغط الـــدم، مجلـــة الرافـــدین لعلـــوم التربیـــة الریا

الطبع.

) : أثـــر اخـــتالف التوقیـــت البیولـــوجي فـــي ســـرعة ودقـــة ٢٠٠٨الحســـو، ضـــیاء زكـــي إبـــراهیم (.٢

الطعن بالرد من الدفاع الرابع في سالح الشیش ومتغیري حرارة مركـز الجسـم ومعـدل ضـربات 
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