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٣٠/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٣/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
في بعض متغیرات الدم أثیر الجهد الهوائيالدراسة الحالیة تهدف الى الكشف عن ت

وهي الخالیا WBCـ ، العدد التفریقي للWBCالعدد الكلي لخالیا الدم البیضاءالمناعیة (

.) في ظرفي الرطوبة العالیة والطبیعیة  مضة والقعدة واللمفاویة والوحیدةالعدلة والح

تكونــت عینــة البحــث مــن اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي لمالءمتــه وطبیعــة البحــث ،

) ســـنة ، مـــن قســـم التربیـــة الریاضـــیة /كلیـــة التربیـــة األساســـیة /١٩-١٨) ریاضـــي بأعمـــار (١٤(

جامعة الموصل .

استخدم الباحـث االختبـار والقیاسـات وسـیلة لجمـع البیانـات التـي اشـتملت علـى مـا یـأتي : 

ـــار جهـــد هـــوائي حتـــى التعـــب، القیاســـات الجســـمیة (الطـــول ، والـــوز  ـــاس المتغیـــرات (اختب ن ) ، قی

المناعیة أعاله

وقـــد تـــم إجـــراء االختبـــار فـــي یـــومین منفصـــلین ، تضـــمن الیـــوم األول إجـــراء اختبـــار جهـــد 

%) في حین شـمل االختبـار الثـاني إجـراء ٣٢-%٢٨هوائي في ظرف الرطوبة النسبیة الطبیعیة (

  %).٨٢-%٧٨نفس األختبار في ظرف الرطوبة النسبیة العالیة (

م الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیـة : (الوسـط الحسـابي ، االنحـراف المعیـاري وقد استخد

، النسبة المؤیة لمعامل اإلختالف ، اختبار (ت) لوسطین حسابیین مرتبطین وغیر مرتبطین)

وبعــد ان تــم تحلیــل البیانــات إحصــائیات وعــرض النتــائج ومناقشــتها توصــل الباحــث الــى 

استنتاج ما یأتي :

ق معنویـــة ولكـــن ظهـــرت فـــروق حســـابیة مـــابین نتـــائج القیـــاس لقـــیم المتغیـــرات لـــم تظهـــر فـــرو .١

المناعیة موضوع الدراسة القبلیة والبعدیة وفي كال الظرفین الطبیعي والعالي الرطوبة .

لم تظهر فروق معنویة ولكن ظهرت فروق حسابیة مابین نتائج القیاس البعدیة لقیم المتغیرات .٢

بین الظرفین الطبیعي والعالي الرطوبة .المناعیة موضوع الدراسة ما
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Abstract:
The current study aims at the following:

 Finding out the effect of Aerobic effort in normal (28%-32%) & high

(78%-82%) humidity in some immunity Variables(WBC),

(Neutrophil), (Eosinophil), (Basophil), (Lemphocytes), (Monocytes).

 Finding out the differences between values of normal and high relative

humidity on some immunity Variables.

The researcher has applied the empirical method for its

convenience with the research nature. The sample of the research

consisted of (14) players aged (18-19). The researcher has applied test

and measurement as tools to collect the required data as well as a rationed

test of the aerobic exertion until exhaustion. As to measurements; they

have included the measuring of weight and height as well as some

immunity variables (WBC), (Neutrophil), (Eosinophil), (Basophil),

(Lemphocytes), (Monocytes)

The researcher has applied the following statistical tools:(Arithmetic

mean, standard deviation, variance coefficient percentage, T-test for two

correlated& independent samples.

Based on findings’ presentation and discussion; The resultes has been

shown when comparing in Pre.&post and when comparing in post

messurments betwwen the two conditions normal &high humidityNo

significant differences but there are accountable differences were shown

in the Immunity variables’values, (WBC), (Neutrophil) , (Eosinophil),

(Basophil), (Lemphocytes),(Monocytes).

التعریف بالبحث-١
تھ:وأھمیالبحثمقدمة ١-١
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إن النشــــاط البــــدني الــــذي یبذلــــه اإلنســــان مهمــــا كــــان بســــیطا فإنــــه یحــــدث مجموعــــة مــــن 

التغییــرات وأإلســتجابات الوظیفیــة فــي األجهــزة واألعضــاء الداخلیــة للجســم وبالتــالي یــؤثر فــي حالــة 

ئل واإلنزیمــات وبالتأكیــد الــدم التــي تتضــمن تــوازن الســوا(Homostasis)األتــزان الــداخلي للجســم

هــو أحــد هــذه األجــزاء الجســمیة التــي تتــأثر بالجهــد البــدني ،وقــد یكــون تــأثر هــذه األعضــاء بشــكل 

أكبر إذا ماإرتبط النشاط البدني الممارس مع الظروف الجویة المختلفة المحیطة من حرارة وبـرودة 

عـد اإلهتمـام بالجهـاز المنـاعي ورطوبة وجفاف وٕارتفاع أو إنخفاض عـن مسـتوى سـطح البحـر . وی

لإلنسـان أحـد القضــایا المهمـة التـي یســعى العلـم الحـدیث وبمــا إمتلـك مـن تقنیــة عالیـة الـى الكشــف 

عن أسرارها المورفولوجیـة والفسـیولوجیة والتـي ال تـزال جوانـب كثیـرة منهـا غامضـة ، وتعـد العالقـة 

ا أثبت ذلك العدید من الدراسات ،غیر بین نشاط الجهاز المناعي وممارسة النشاط البدني قویة كم

أن البحـــث الیـــزال جاریـــا فـــي العدیـــد مـــن الجامعـــات والمراكـــز البحثیـــة حـــول ماهیـــة الجهـــد البـــدني 

أم األفضــل لتنشــیط عمــل الجهــاز المنــاعي ،وهــل یفضــل أن یكــون الجهــد البــدني المبــذول شــدیدا 

وعالقة كل ذلك مـع الفئـة  العمریـة أن یكون هوائیا أم الهوائیاخفیفا أم متوسط الشدة وهل یفضل

الممارسة للجهد والظروف الجویة المحیطـة بأنواعهـا ومسـتویاتها المختلفـة وهنـاك بعـض الدراسـات 

) ٢٠٠٥ودراســـة (أألوســـي ،) ٢٠٠٤المجـــال مثـــل دراســـة (النعیمـــي ، المحلیـــة التـــي إهتمـــت بهـــذا 

ة علــى متغیــرات الجهــاز المنــاعي وغیــرهم والتــي تناولــت تــأثیر التــدریبات والتمــارین متوســطة الشــد

) ٢٠٠٤دراسة (النعیمي،باستثناءقة لدى الریاضیین والریاضییات دون التعرض لظروف جویة شا

التــي تطرقــت الــى تــأثیر الحــرارة العالیــة علــى هــذه المتغیــرات أمــا أهمیــة البحــث الحــالي فــتكمن فــي 

هـــوائي أقصـــى مصـــحوبا الـــى جهـــدممارســـین للنشـــاط الریاضـــيتعـــریض عینـــة مـــن فئـــة الشـــباب ال

بمحـــیط عـــالي الرطوبـــة للوقـــوف علـــى اإلســـتجابات التـــي قـــد تحصـــل فـــي بعـــض متغیـــرات الجهـــاز 

على صحة ا هو مفید ونافع للریاضیین للحفاظالمناعي نتیجة هذا الجهد في محاولة لتوضیفها بم

مستواهم البدني سلبا .  فيأبدانهم بما الیؤثر 

:مشكلة البحث٢-١
افســات التــي تخوضــها فــرق العــراق الریاضــیة تــتم فــي منــاطق ذات رطوبــة إن اغلــب المن

عالیة كما في دول الخلـیج العربـي ودول شـرق آسـیا وهـذا مایشـكل ضـغطا علـى األجهـزة الوظیفیـة 

رات الجهــاز المنــاعي وهــذا مــادفع یــللجســم بمــا یــؤثر علــى اإلنجــاز وربمــا یكــون لــه تــأثیر علــى متغ

هــد المســتخدم بظــرف الرطوبــة العالیــة علــى بعــض متغیــرات الجهــاز الباحــث لدراســة تــأثیر نــوع الج

المناعي للممارسین للریاضة .فضال عن قلة البحوث في هذا المجـال علـى مسـتوى قطرنـا العراقـي 

.
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ف البحث:اھدأ٣-١
فــي %٣٢-%٢٨ الكشــف عــن تــأثیر الجهــد الهــوائي فــي ظــرف الرطوبــة النســبیة (الطبیعیــة (

اعیة.بعض متغیرات الدم المن

فـــي %٨٢-%٧٨ الكشـــف عـــن تـــأثیر الجهـــد الهـــوائي فـــي ظـــرف الرطوبـــة النســـبیة (العالیـــة (

بعض  متغیرات الدم المناعیة.

والرطوبـــة ن الطبیعـــي ظـــرفیالبـــین بعـــض المتغیـــرات المناعیـــة قـــیم  الفـــروق فـــي الكشـــف عـــن

النسبیة العالیة قبل أداء جهد هوائي وبعده .

ض البحث:وفر ٤-١
متغیـــرات المناعیـــة قبـــل وبعــد الجهـــد الهـــوائي فـــي بیئـــة القــیم بعـــض نویـــة بـــینهنــاك فـــروق مع

%). ٣٢ -٢٨رطوبة النسبیة طبیعیة (

 متغیـــرات المناعیـــة قبـــل وبعــد الجهـــد الهـــوائي فـــي بیئـــة القــیم بعـــض بـــینهنــاك فـــروق معنویـــة

%).  ٨٢ -٧٨رطوبة نسبیة عالیة (

 الطبیعیــة النســبیة الرطوبــة بــین ظرفــيالمتغیــرات المناعیــةبعــضقــیمفــي هنـاك فــروق معنویــة

.وبعدهأداء جهد هوائيقبلالعالیة، و 

البحث:مجاالت  ٥-١
ولألعمـــــــار طـــــــالب  قســـــــم التربیـــــــة الریاضـــــــیة المرحلـــــــة األولـــــــىالمجـــــــال البشـــــــري: ١-٥-١

) سنة.١٩ – ١٨( 

ــــرات قســــم العلــــو المجــــال المكــــاني: ٢-٥-١   م مختبــــر الفســــلجة لقســــم التربیــــة الریاضــــیة ومختب

./ كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل

  .٢٠٠٩/  ٣/  ٢٥ولغایة  ٢٠٠٩/  ٣/  ٧المدة من :الزمانيالمجال  ٣-٥-١
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الدراسات النظریة والبحوث المشابھة :-٢
الدراسات النظریة :١-٢
Leukocytesخالیا الدم البیضاء : ١-١-٢ (WBC)

رات صغیرة عدیمة اللون توجد في الدم ها عبارة عن كنیأ(Ganong,1991)یعرفها 

(Ganong,1991,407)والسائل اللمفي وتتحرك حركة أمیبیة تعمل على التهام المایكروبات 

ومن الناحیة المورفولوجیة والفسیولوجیة هي خلیة عادیة من خالیا الجسم تحتوي على النواة 

  )    ٣٤٣، ٢٠٠٣والبروتویالزم .( عبد الفتاح ،

من الدم ، وتتراوح فترة لتر) خلیة في كل مل ١١٠٠٠-٥٠٠٠مابین (ویتراوح عددها

حیاتها مابین عدة أیام الى سنین وتقوم بوظیفة الدفاع عن الجسم من خالل عملیة البلعمة 

(Fagocytosis)(John et al., 1999 ,298 ).

خرى واأل (Granules)وتنقسم الى نوعین أحدهما یحتوي على حبیبات في البروتوبالزم  

. ویحتوي الدم على خمسة أنماط ناضجة من (Nongranules)التحتوي على حبیبات 

(WBC) منها ثالثة محببة تختلف حسب نوعیة تفاعلها وتحتوي على صبغة حمضیة أو قلویة

) ، Neutrophilوالعدلة (النتروفیل )Basophil) والقعدة( Eosinophil، وهي الحمضة (

وهما الخالیا اللمفاویة (اللیمفوسایت (WBC)ي غیر المحببة منأما النمطین اآلخرین فه

(Lymphocytes) والخالیا الوحیدةMonosytes،٣٤٤، ٢٠٠٣).(عبد الفتاح(  

Granulesخالیا الدم البیضاء المحببة : ١-١-١-٢ Lekocytes
:Neutrophilesالعدلة ١-١-١-١-٢

، ١٩٩٨ضاء (الدوري واألمین ، % من عدد كریات الدم البی٦٠یبلغ عددها حوالي 

) ،وتعمل هذه الخالیا كخالیا بلعمیة وتمثل الخط الدفاعي االول ضد الجراثیم وتقوم بازالة ٧٣

- ٧١،  ١٩٨٩المخلفات الخلویة وتساهم في بعض اشكال تفاعالت الحساسیة (السعد والزبیدي ،

Dasgupta) (٥، ٢٠٠٥)  (یوسف ،٧٢ & Niño ,2009 ,11(.

:Eosinophilesالحمضة ٢-١-١-١-٢

%) من مجموع العدد الكلي ٤- %١وهي خالیا بلعمیة متحركة تشكل نسبة( 

) ویزداد عدد هذه الخالیا في  ١١٠، ٢٠٠٢لخالیا الدم البیضاء ( الحمود وآخرون ،

ردود فعل بعض حاالت الحساسیة مثل حمى القش والربو واإلصابة بالدیدان الطفیلیة 
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فعل تجاه األدویة في بعض أمراض الجلد ویطلق على هذه ، وكذلك تزداد كرد

Eosinophilia)الزیادة مصطلح  ).(John et al., 1999 ,298 )

:Basophilesالقعدة ٣-١-١-١-٢

% من عدد كریات الدم البیضاء (الدوري واألمین ، ٠.٥وعددها حوالي 

:الَقَعَدةومن وظائف الخالیا ، )٧٣، ١٩٩٨

نوع الخالیا الملتهمة (البلعمیة).هذه الكریات من

.ویعتقد بان لها دور مماثل للكریات الحمضة في حاالت الحساسیة واالتهابات

 لها القدرة على االنتحاء باتجاه المؤثرات مثل نواتج البكتریا وبعض االنزیمات في االنسجة

ومكونات المتمم.

خثر الدم.تقوم بتحریر الهیبارین الى الدم والذي یعمل على منع ت

 تقوم بتحریر الهستامین الذي یؤدي الى توسع االوعیة الدمویة الشعریة حیث تزداد نضوحتها

  )  .٧٢، ١٩٨٩(السعد والزبیدي ،للمواد.

Agranulocytesخالیا الدم البیضاء الالحبیبیة   ٢-١-١-٢
Lymphocytesالخالیا اللمفاویة ١-٢-١-١-٢

من مجموع الخالیا في نقي العظم في االحوال  %١٥-٥تشكل هذه الخالیا حوالي 

،%) في االطفال (خلیفة٣٠-٢٠حوالي (اص البالغین وأعلى من هذه النسبةالطبیعیة في االشخ

Fox) تكون نواتها محاطة بالقلیل من السایتوبالزم (٢٣، ١٩٨٩ ,2002 ,369.(

حیث الشكل ثم یهاجر اولیًا تعتبر جمیع الخالیا اللمفاویة (الغیر ناضجة) متشابهة من 

) والقسم األخر Tقسم من هذه الخالیا لینضج في الغدة الثیموسیة وهذه الخالیا تسمى (خالیا 

) ویطلق على نخاع العظم والغدة الثیموسیة Bینضج في نخاع العظم وهذه الخالیا تسمى (خالیا 

دم ثم الى االنسجة إلى  مجرى الBو T(األنسجة اللمفاویة األولیة) ،وبعد ذلك تهاجر خالیا 

اللمفاویة الثانویة (مثل الطحال والعقد اللمفاویة) وكذلك ترتبط باالنسجة اللمفاویة المخاطیة كما 

Glessonفي ( et. al , 2006 Bخالیا هذه الخالیا الى ثالث اقسام هي () ،وتنقسم 26,

  ).٢٠٠٩) (عبد اهللا ،NK،خالیا T،خالیا 
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Monocytesلنواة الخالیا الوحیدة ا٢-٢-١-١-٢
% من المجموع الكلي لكریات الدم البیضاء ، ٦-٢تبلغ نسبتها في دم االنسان البالغ 

) بانها "البالعم غیر البالغة والموجودة في مجرى الدم" وتدخل الدم  ١٩٩٨فلقد عرفها ( المكاوي 

ه الخالیا في ) ،توجد هذ٣٦، ١٩٩٨وتبقى فیه ایاما قلیلة قبل دخولها الى االنسجة ( مكاوي ،

الدورة الدمویة وعندما ترتبط ببطانة األوعیة الدمیة تنمو وتتحول الى خالیا بلعمیة كبیرة 

)Macrophages ثم تهاجر من خالل الفسحات التي في هذه البطانة الى االنسجة ،حیث تستطیع (

Fraynهذه البالعم من ابتالع الكائنات الحیة الغریبة عن الجسم في االنسجة( ,2010 ,140.(

٢-١-٢�ϥϳέѧѧѧϣΗϠϟ�ΔѧѧѧϳϋΎϧϣϟ�ΕΎΑΎΟΗѧѧѧγϻImmune Responses &
Exercise

لقد أجمعت العدید من الدراسات بان التمرین الریاضي له تأثیرات على خالیا ووظائف 

Leandroالجهاز المناعي.فلقد ذكر ( et. al) نقًال من (Nieman 2000 , Bacurau 2000

, Gleeson VO2% من ال٦٠) ان التمرین البدني المعتدل عند 2000 Max یساعد على

Leandro(االنجذاب الكیمیائي والبلعمة ونشاط االكسدة للخالیا العدلة  et. al ,2007 ,312e(

)الى ان التمرین المتوسط الشدة و ذو الفترة الطویلة تكون فترة تاثیره على Maughan،واشار(

neutrophilاستجابة الخالیا العدلة( responsiveness اطول من  التمرین ذو المدة القصیرة (

Maughan(وبشدة عالیة  ,2009 , Jurimae.بینما ذكر ()153 et. al نقًال من (

)McMurray الذي اكتشف بان التمرین الشدید ادى الى رفع (كریات الدم البیضاء والخالیا (

العدلة واللمفاویة والوحیدة النواة) بعد التمرین مباشرًة ولكن بعد ساعتین راى بان كل من الخالیا 

دت الى قیمها الطبیعیة بعد ساعتین مع بقاء كریات الدم البیضاء اللمفاویة والوحیدة النواة عا

والخالیا العدلة مرتفعة معنویًا بارتفاع مقارب لالرتفاع بعد التمرین، واستنتج ان 

) وذلك عند بحثه IL-6) لها دور في زیادة عدد كریات الدم البیضاء و (catecholaminesالـ(

Jurimae(سنة)  ١٧- ٧على عینة باعمار ( et. al ,2009 Buford،بینما ذكر ()170, &

Rossi without dating ان الریاضیین االكبر سنًا اكثر تأثرًا وضررًا بالتمرین الشدید ()

Buford & Rossi ,wd ,4(.

المشابھة :الدراسات ٢-٢
Karacabey(دراسة ١-٢-٢ et.al 2005(

الجهاز المناعي وهرمونات اإلجهاد لدى النساء الریاضیات"تمرین في"تأثیر ال
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موعة التجریبیة و ) امراة تمثل المج40امراة مقسمة الى ()60اجریت الدراسة على (

.) سنة21-20ما بین ( ن، تراوحت أعماره) نساء تمثل المجموعة الضابطة20(

تم تقسیم المجموعة التجریبیة الى مجموعتین، المجموعة االولى أخضعت للتمرین 

دقیقة على جهاز السیر (30)من احتیاطي ضربات القلب ولمدة )%70-%60(الهوائي بشدة 

ثانیة.)30(الثانیة اخضعت للتمرین الالهوائي لمدة المتحرك والمجموعة 

التمرین هوائي والالهوائي على بعض متغیرات هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیر 

,IgGالجهاز المناعي (البروتینات المناعیة  IgA, IgM والمكمالت المناعیة،C3 , C4(

ACTHوهرمونات االجهاد( , Cortisol.(

ما یأتي : توصلت الدراسة إلى

) لوحظ ان مستویاتC3 , C4 انخفضت معنویًا عند نهایة التمرین في الجموعتین االولى (

والثانیة.

) لوحظ ان مستویات البروتینات المناعیةIgG, IgA, IgMمعنویًا في المجموعة  ت) ارتفع

ایام.االولى ،وذلك بعد االنتهاء من التمرین بیومین ،وبعد االنتهاء من التمرین بخمسة 

) لم یالحظ أي تغییر في مستویات البروتینات المناعیةIgG, IgA, IgM لدى المجموعة (

الثانیة.

) لوحظ ان مستویات هرمونات االجهادACTH , Cortisol ارتفعت معنویًا في المجموعة (

االولى.

)٢٠٠٤(النعیمي دراسة ٢-٢-٢
الحمل الزائد ودرجتي الحرارة المرتفعة والطبیعیة في بعض أثر ظاهرة

متغیرات الجهاز المناعي

باعمار حوالي ) العبین من منتخب محافظة نینوى بالدراجات٨( اجریت الدراسة على

) درجة مئویة ودرجة الحرارة ٢٤-٢٠تم إخضاعهم الختباري الظرف الطبیعي (سنة) ٢٣(

) العبین منهم تعرضوا لظاهرة الحمل ٧في حین تم إخضاع () درجة مئویة٣٨-٣٥المرتفعة (

وقد تم دراسة المتغیرات ،الزائد الى اختبار ظاهرة الحمل الزائد. واستخدم الباحث االختبار والقیاس 

اآلتیة :

العدد التفریقي لخالیا الدم البیضاء الخالیا العدلة –العدد الكلي لخالیا الدم البیضاء 

الیا الحمضة (االیزینوفیل) والخالیا القعدة (الباسوفیل) والخالیا اللمفاویة (النتروفیل) والخ

(اللمفوسایت) والخالیا الوحیدة النواة (المونوسایت) ، والبروتینات المناعیة (الكلوبیولینات 

,IgG,IgAالمناعیة) ( IgM ) والمكمل المناعي (C4،C3. (
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)tالحسابي واالنحراف المعیاري واختیار (وعولجت البیانات إحصائیا باستخدام المتوسط 

ما یلي:الیه الباحثتوصل مما و  للعینات المرتبطة وغیر المرتبطة والنسبة المئویة.

العدلةخالیا الو  لم یلحظ أي فرق معنوي في متغیر العدد الكلي لخالیا الدم البیضاء - ١

رتفعة والظرف الطبیعي . بین االختبارین البعدیین لكل من درجة الحرارة الماویةواللمف

أظهر كل من اختباري درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبیعي فروقًا معنویة في متغیر  -٢

الخالیا اللمفاویة.

لم تظهر أي فروق معنویة بین االختبارات البعدیة لكل من ظاهرة الحمل الزائد ودرجة  - ٣

لخالیا الحِمضة (االیزینوفیل) الحرارة المرتفعة والظرف الطبیعي في كل من متغیرات ا

,IgAوالخالیا القِعدة والخالیا وحیدة النواة والبروتین المناعي (الكلوبیولین) ( IgM(

.C4,C3والمكمل المناعي ( (

إجراءات البحث-٣
البحث:منھجیة ١-٣

أستخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث.

عینة البحث وتجانسھا:٢-٣
تربیة الریاضیة المرحلة الثانیة ت عینة البحث على عدد من طالب قسم الاشتمل

) ١) طالبا تطوعوا للمشاركة بالتجربة، والجدول (١٤) سنة، وتضمنت (١٩ – ١٨ولألعمار ( 

یبین بعض مواصفات العینة.

یبین بعض مواصفات العینة )١الجدول (

المعالم اإلحصائیة
الزمنيالعمر

(سنة)

الطول

(سم)

لوزنا

  (كغم)

٦٤.٨٥١ ١٨.٧٣٢١٧٢.٨٣٥المتوسط الحسابي (َس)

٥.٤٦٢ ٤.٣٤٩ ٠.٥٥٣ع)+االنحراف المعیاري(

٤.١١٥١١.١٠١ ٤.٥٧٤(خ) %معامل االختالف

تجانس العینة :٣-٣
) یوضح تجانس عینة البحث من خالل قیمة معامل اإلختالف ، ١الجدول (یبین 

، ١٩٩٩%)(التكریتي والعبیدي، ٣٠والطول والوزن دون (حیث كانت قیمة (خ) للعمر الزمني

١٦١ ( .  
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المستخدمة:واألدواتاألجھزة٣-٣
" جهاز السیر المتحركTreadmillوعن" كهربائي )EC-T220 CATEYE 2004(

یاباني المنشأ.

) جهاز قیاس الطول والوزن الكتروني نوعDetecto) كغم، أمریكي ٠.٢) یقیس ألقرب (

المنشأ.

٢) ثانیة ألمانیة المنشأ عدد (١٠٠\١ة توقیت الكترونیة یدویة تقیس ألقرب (ساع.(

) محرار رقميThermo-Hygrometer لقیاس درجة الحرارة والرطوبة النسبیة للمحیط نوع (

)Delta Trak.صیني المنشأ (

 ٣( عدد تركیة المنشأمدفأة كهربائیة(.  

 ٢(عدد  إیرانیة المنشأمبردة هواء صغیرة الحجم.(  

) جهاز الطرد المركزيCentrifugeنوع (H-103 N Series)(8000 دورة بالدقیقة

یاباني المنشأ.

) مجهر ضوئيBiological Microscope) نوع (Xsz – N .) صیني المنشأ107

.عدد مختبریة مختلفة األنواع واألشكال ومواد معقمة

البیانات:وسائل جمع   ٤-٣
كوسائل لجمع بیاناته.واالختباروالقیاس تبیاناالسباستخدامقام الباحث 

:اختبار الجھد الھوائي ٥-٣
الجهد الهوائي. : قیاسالهدف من االختبار-

توقیت.ساعة ،Treadmillجهاز الشریط الدوار األدوات: -

) دقائق، وذلك بالهرولة ٥عملیة اإلحماء لمدة (بإجراءم المختبریقو االختبار:مواصفات -

.%)٤وبانحدار (ساعة،\كم) ٩,٦ة على الشریط الدوار بسرعة (الخفیف

 دقائق.) ٥فترة راحة ال تزید عن ( إعطاء

) ٩,٦%) وبسرعة قدرها (٤یبدأ االختبار بعد تعییر جهاز الشریط الدوار على انحدار قدره (

ساعة.\كم

 .عند بدء المختبر بالجري یبدأ المؤقت بتشغیل ساعة التوقیت

سعدي حسین ، بكلوریوس علوم بایولوجي ، كلیة التربیة األساسیة /جامعة الموصل.المحلل: م. باحث أحمد*

 ١٠االنحدار %
م100

م10

)Adams, 1998, 107(
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نقوم بسؤال ١٠یصل إلى ( أنقة نقوم برفع االنحدار درجة واحدة إلى بعد كل دقی (%

(علمًا أن الباحث وحد العمل برفع السرعة المختبر عن رغبته في زیادة االرتفاع أو السرعة

فقط لجمیع المختبرین).

 .یستمر االختبار بزیادة السرعة أو االنحدار إلى ان یصل المختبر مرحلة اإلجهاد

) دقائق.٨وأقل زمن یستغرقه المختبر في أداء هذا االختبار هو (

 ،یوقف المؤقت ساعة اإلیقاف لحظة مسك المختبر الحاجز الجانبي لجهاز الشریط الدوار

بعد ذلك، وتبدأویقوم بتسجیل الزمن المستغرق والسرعة النهائیة واالنحدار باستمارة خاصة

  .)٨٤-٨٣، ٢٠٠٥محمد توفیق، (بایوكیمیائیةالوظیفیة والالقیاساتإجراءعملیة 

القیاسات:٣-٥-٣
القیاسات الجسمیة:١-٣-٥-٣
:الوزنقیاس الطول١-١-٣-٥-٣

تم قیاس أطوال وأوزان أفراد عینة البحث باستخدام جهاز (قیاس الطول والوزن) نوع 

)Detecto) غم للوزن. ٢٠٠) سم للطول وإلقرب ٠.٥)، ألقرب  

العدد الكلي لكرات الدم البیضاء:قیاس١-٢-٣-٥-٣
من خالل سحب عینة من الدم مقدارها (WBC)تم إستخراج قیمة العدد الكلي لل

عن الجزء الصلب من الدم ( كرات الدم الحمراء (serum)) ثم تم  فصل المصل  ٣سم٢(

مل )  ٠.١دقائق ) ثم تم أخذ ( ١٠والبیضاء والصفائح الدمویة ) بجهاز الطرد المركزي لمدة (

من الجزء الصلب المترسب ووضعها على شریحة زجاجیة وفرشها بطریقة معینة ثم وضعت 

*وتم العد في محلل مختصوتم عدها من قبلمرة) ١٠٠بیر (تحت المجهر األلكتروني بقوة تك

أربعة مربعات قیاسیة بحیث ال یزید الفرق في عدد الكریات البیضاء عن أربعة بین مربعین وتم 

) ثم إضافة العدد الثابت للناتج وهو ٢٠٠× (ج عدد الكریات البیضاء في مربع واحد ضرب نات

  ).      ٥٢،  ١٩٧٦/ لتر ) (عشیر ،  ٩ ١٠(

الدم البیضاء:كرات ل التفریقيعددالقیاس  ٥-٣-٣-٥-٣
) ٠.٥نأخذ عینة من دم الریاضي بواسطة ممص (أنبوب مطاطي) إلى حد العالمة (

على جوانب الممص ویجب أن یكون عامود الدم مستمرًا وخالیًا من ونمسح الدم الموجود

) ثم نفصل األنبوب ١.١) إلى حد العالمة (hiymesالفقاعات ثم نخفف الدم باستخدام محلول (

المطاطي عن الممص ونمزج الدم جیدًا مع محلول التخفیف لمدة دقیقتین وٕان الخرزة الحمراء 
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). نهمل ٢٠٠:١لیة المزج وبهذا فقد تم تخفیف الدم بنسبة (على عمتساعدالموجودة في الممص 

) درجة وندع قطرة من الدم المخفف ٤٥القطرات األولى ثم نضع الممص على الشریحة بزاویة (

تنزل بین الشریحة والغطاء، ستنتشر قطرة الدم هذه وتمأل ردهة التعداد.

الكریات، نحسب عدد نضع الشریحة تحت المجهر ونتركها لمدة دقیقتین لكي تستقر

) مربعات متوسطة ویستحسن أن نأخذ األربع مربعات الموجودة في الزوایا ٥كریات البیضاء في (

  )٧٣- ٧١، ١٩٩٠األربعة والمربع الخامس هو المربع المركزي. (سعید والحبیب، 

:مختبر العمل ٦-٣
تغیرات ) لغرض التجربة، وتمت السیطرة على المChamberتم تهیئة غرفة مختبر (

وضعت على خط واحد بجانب اذ كهربائیة ومبردتین صغیرتین،  ءعن طریق ثالثة مدافيالبیئیة 

) ٦) متر وطول (٣) متر وارتفاع (٢.٥، وكانت أبعاد غرفة المختبر كاألتي: عرض (المختبر

أمتار، وتحتوي على مفرغة هواء (دفع + سحب).

:الفحص الطبي٧-٣
، للتأكد من سالمة د العینة عن طریق الطبیب المختصتم إجراء الفحص الطبي ألفرا

العینة من أمراض الجهاز الدوري والتنفسي، وقابلیة إجراء االختبارات من قبل العینة.

التجارب االستطالعیة:٨-٣
في ) ١٠/٣/٢٠٠٩ -  ٧/٣/٢٠٠٩للفترة من (أجرى الباحث عدة تجارب استطالعیة 

إذ  -جامعة الموصل–الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة مختبر الفسلجة التابع لقسم التربیة

تنوعت هذه التجارب حسب الهدف الموضوع ألجله إذ تم إجراء عدة تجارب استطالعیة الهدف 

منها تثبیت ظروف بیئة التجارب من درجة حرارة ورطوبة إعتیادیة وعالیة، والزمن المستغرق 

راد العینة على أداء اختبار الجهد الهوائي .للوصول لهذه الظروف. والتأكد من مقدرة أف

العراقــي للطــب الریاضــي فــي االتحــاد، دبلــوم طــب المجتمــع، رئــیس رائــد ســلیمان محمــد:الطبیــب االختصاصــي

نینوى.
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النھائیة:رب االتج٩-٣
إختبار الجهد الهوائي قام الباحث بإجراءلغرض التحقق من أهداف البحث 

(سابق الذكر) على جمیع أفراد عینة البحث. وقد تكونت التجارب النهائیة من تجربتین قسمت 

وكانت )  ٢٥/٣/٢٠٠٩ -  ٢٠/٣/٢٠٠٩للفترة من(بةفیها عینة البحث على ثالثة أیام لكل تجر 

%) أما الثانیة فكانت في  ٣٢- ٢٨) درجة مئویة ورطوبة نسبیة ما بین (٢٤األولى بدرجة حرارة (

) درجة مئویة ورطوبة نسبیة ما بین ٢٤ظروف درجة الحرارة (

%) وكانت بنفس إجراءات التجربة األولى ماعدا ظرف الرطوبة العالیة. ٨٢- ٧٨(

:قد تم إجراء التجربة على وفق التسلسل اآلتيو 

یدخل الریاضي إلى غرفة االختبار بالسروال الریاضي الجاف الخاص بالفحص ویتم 

أخذ القیاسات القبلیة من وضع الجلوس وكما یأتي:

) ٣) سم٣سحب عینة من الدم .

ى جهد ولحد بعدها یؤدي الریاضي إختبار الجهد الهوائي مع تحفیز المختبر لألداء بأقص

التعب.

 عند االنتهاء من االختبار یجلس المختبر على كرسي أمام جهاز السیر المتحرك بأقصى

سرعة لیتم أخذ عینة الدم .

ولغرض ضبط التجربة راعا الباحث مایلي : ١١-٣
 دخول أفراد العینة الى غرفة االختبار قبل أداء الجهد بربع ساعة لغرض التكیف على أجواء

یئة في غرفة االختبار.الب

على عملیة التعقیم.حرص الباحث

 .حفظت عینة الدم بطریقة علمیة ووفق الشروط المختبریة لحفظ العینات

على توحید فطور المختبرین.حرص الباحث

الوسائل اإلحصائیة: ١٢-٣
تم استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة: 

 الوسط الحسابيThe Arithmetic Mean.

نحراف المعیاري االStandard Deviation.

 معامل االختالفCoefficient of Variation.

 اختبارt بطتین تلعینتین مر(Paired T-test).

 اختبارt لعینتین مستقلتین(Independent of two samples T-test).

  )٢٨٠- ١٠١، ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي، 

ومعالجتها باستخدام الحزمة )Excelامج (البرنوقد تم إدخال البیانات باستخدام 

).SPSSاإلحصائیة (
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النتائج :ومناقشةعرض  -٤
١-٤�˯Ύѧο ϳΑϟ�ϡΩϟ�Εέϛϟ��ϲϘϳέϔΗϟϭ�ϲϠϛϟ�ΩΩόϟ�ϡϳϗ�ΞΎΗϧ�ΔηϗΎϧϣϭ�ν έϋ

في ظرفي الرطوبة النسبیة الطبیعیة والعالیة قبل الجھد الھوائي وبعده:
  )٢جدول (ال

) والمعنویة للفروق مابین قیم المتغیرات tالمعیاري وقیمة (الوسط الحسابي واإلنحراف یبین 

المناعیة قبل الجهد الهوائي وبعده في ظرف الرطوبة الطبیعیة .

رات یالمتغ

المناعیة

بعديقبلي
المعنویة)tقیمة (

  ع±   ¯س  ع±   ¯س

WBC٥٣٧٩٧٧٠.٨٥٥٤٣٧٢٠.٨١.٩٦٣٠.٠٧٠كلي 

Neutro.٦٠.٠٦٦٧.٩٧٧٦١.٦٦٦٦.٨٢٠١.٨٧١٠.٠٨٢

Eosino.٤.٠٠٠١.٥١١٣.٩٣٣١.١٦٢٠.٢٣٥٠.٨١٨

Baso.٠.١٣٣٠.٣٥١٠.٠٦٦٠.٢٥٨١.٠٠٠٠.٣٣٤

Lympho.٣١.٢٠٠٥.٧٥٩٣٠.٠٠٠٦.٠٢٣١.٣٤٨٠.١٩٩

Mono.٥.١٣٣٢.٠٣٠٤.٣٣٣١.٨٧٧١.٩٣١٠.١٥٢

  )١٤ودرجة حریة (٠.٠٥ ≤* معنوي عند مستوى معنویة 

  )٣جدول (ال

) والمعنویة للفروق مابین قیم المتغیرات tالوسط الحسابي واإلنحراف  المعیاري وقیمة (ن یبی

المناعیة قبل الجهد الهوائي وبعده في ظرف الرطوبة العالیة .

رات یالمتغ

المناعیة

بعديقبلي
المعنویة)tقیمة (

  ع±   ¯س  ع±   ¯س

WBC٥٣٨٨٧٧١.٣٥٧٥٧١١٤٣١.٤٨٤٠.١٦٠كلي 

Neutro.٥٨.٨٦٦٦.٩٨٨٥٩.٢٦٦٦.٥٦٢٠.٥٤٩٠.٥٩٢

Eosino.٤.٥٣٣٠.٨٣٣٤.٢٦٦٠.٧٩٨١.٢٩٣٠.٢١٧

Baso.٠.٠٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٠.٠٠١

Lympho.٣٢.٥٣٣٥.٧٨٠٣٢.٤٠٠٥.٥٣٩٠.٣٢٣٠.٧٥١

Mono.٤.٣٣٣١.٦٣٢٣.٨٠٠١.٠٨٢١.٨٥٦٠.١٣٥

  )١٤حریة (ودرجة ٠.٠٥ ≤معنوي عند مستوى معنویة *

) عدم وجود فروق معنویة في العدد الكلي ٣و  ٢أظهرت النتائج الموضحة في الجدولین (

في حالتي قبل الجهد الهوائي وبعده ولكال ظرفي الرطوبة (WBC)والتفریقي لكرات الدم البیضاء 

ا النوع من الطبیعیة والعالیة ، ورغم عدم وجود الفروق المعنویة في قیم جمیع المتغیرات اال أن هذ
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) في القیاس البعدي WBCاإلختبارات الهوائیة المستخدم أظهر زیادة حسابیة في العدد الكلي لل (

) بأن النشاط البدني ینتج عنه العدید ٢٠٠٤مقارنة بالقبلي وتتفق هذه النتائج مع ماذكره (النعیمي،

ترتبط درجتها بشدة وفترة من التغیرات واإلستجابات ومنها التغیرات الحاصلة في الجهاز المناعي 

landmann)دوام التمرین والظروف المناخیة واللیاقة البدنیة للفرد ، ویضیف النعیمي نقال عن 

et.al.,) أن تمرین المطاولة عالي الشدة یزید عدد خالیا الدم البیضاء الكلي بعد إنتهاء التمرین

) الناتجة عن WBCالحسابیة في () ویعزو الباحث سبب الزیادة٣٦-٢٠٠٤،٣٤مباشرة . (النعیمي،

الجهد الهوائي المستخدم في كال ظرفي التجربة الى زیادة إفراز هرمون اإلبنفرین والنورٕابنفرین 

norepiniphrine)(Epiniphrine نتیجة الجهد المبذول من قبل عینة البحث حیث یؤدي &

لراكدة وخصوصا في األوعیة الدمویة زیادة إطالق الهرمون الى تحریك وتعبئة خالیا الدم البیضاء ا

Muir)) نقال عن  ٢٠٠٤) و(النعیمي ، ٢٠٠٣الرئویة وهذا ماأكده (عالوي ،  et.al.,1984) بان

) الراكدة ویعزز كل من التمرین وٕافراز الكاتیكوالمینز WBCالدورة الدمویة هي خزان مهم لل(

(Catigolamines)ي لل(من تحریكها وتعبئتها فیزداد العدد الكلWBC،٢٠٠٣،١١٢).(عالوي(

.٢٠٠٤،٧٠(النعیمي، (

٢-٤�Εέѧѧϛϟ�ϲѧѧϘϳέϔΗϟϭ�ϲѧѧϠϛϟ�ΩΩѧѧόϟ�ϡϳѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ϕέѧѧϔϟ�ΞΎѧѧΗϧ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ
�ΩѧѧϬΟϟ�ϝѧѧΑϗ�ΔѧѧϳϟΎόϟϭ�ΔѧѧϳόϳΑρϟ�ΔϳΑѧѧγϧϟ�ΔѧѧΑϭρέϟ�ϲѧѧϓέυϟ�˯Ύѧѧο ϳΑϟ�ϡΩѧѧϟ

الھوائي وبعده 
  )٤جدول (ال

نویة للفروق مابین قیم المتغیرات ) والمعtیوضح الوسط الحسابي واإلنحراف  المعیاري وقیمة (

المناعیة قبل الجهد الهوائي في ظرف الرطوبة الطبیعیة والعالیة .

رات یالمتغ

المناعیة

رطوبة عالیةرطوبة طبیعیة
المعنویة)tقیمة (

  ع±   ¯س  ع±   ¯س

WBC٥٣٧٩٧٧٠.٨٥٣٨٨٧٧١.٣٠.٠١٢١.٠٠٠كلي 

Neutro.٦٠.٠٦٦٧.٩٧٧٥٨.٨٦٦٦.٩٨٨٠.٤٣٨٠.٦٦٥

Eosino.٤.٠٠٠١.٥١١٤.٥٣٣٠.٨٣٣١.١٩٦٠.٢٤٢

Baso.٠.١٣٣٠.٣٥١٠.٠٠٠٠.٠٠٠١.٤٦٨٠.١٥٣

Lympho.٣١.٢٠٠٥.٧٥٩٣٢.٥٣٣٥.٧٨٠٠.٦٣٣٠.٥٣٢

Mono.٥.١٣٣٢.٠٣٠٤.٣٣٣١.٦٣٢١.١٨٩٠.٢٤٤

  )٢٨ودرجة حریة ( ٠.٠٥ ≤معنوي عند مستوى معنویة *
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  )٥جدول (ال

) والمعنویة مابین قیم المتغیرات tط الحسابي واإلنحراف  المعیاري وقیمة (یوضح الوس

المناعیة بعد الجهد الهوائي مابین ظرفي الرطوبة الطبیعیة والعالیة.

رات یالمتغ

المناعیة

رطوبة عالیةرطوبة طبیعیة
المعنویة)tقیمة (

  ع±   ¯س  ع±   ¯س

WBC٥٥٤٣٧٢٠.٨٥٧٥٧١١٤٣٠.٦٣٥٠.٥٣١كلي 

Neutro.٦١.٦٦٦٦.٨٢٠٥٩.٢٦٦٦.٥٦٢٠.٩٨٢٠.٣٣٤

Eosino.٣.٩٣٣١.١٦٢٤.٢٦٦٠.٧٩٨٠.٩١٤٠.٣٦٨

Baso.٠.٠٦٦٠.٢٥٨٠.٠٠٠٠.٠٠٠١.٠٠٠٠.٣٢٦

Lympho.٣٠.٠٠٠٦.٠٢٣٣٢.٤٠٠٥.٥٣٩١.١٣٦٠.٢٦٦

Mono.٤.٣٣٣١.٨٧٧٣.٨٠٠١.٠٨٢٠.٩٥٣٠.٣٤٩

  )٢٨( ودرجة حریة٠.٠٥ ≤معنوي عند مستوى معنویة *

) عدم وجود فرق معنوي بین ٥و٤كما أظهرت نتائج البحث الموضحة في الجدولین (

) وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل الیه (النعیمي ،WBCالقیاسین القبلیین والبعدیین للعدد الكلي  لل(

البعدیین ) بظروف مشابهة الى حد ما حیث لم تظهر لیه أیة فروق معنویة بین القیاسین٢٠٠٤

) مابین العمل بظرفین حراریین ( طبیعي ومرتفع الحرارة)  . ولكن ظهر فرق حسابي WBCلل(

لصالح ظرف الرطوبة العالیة ویعزو الباحث سبب ذلك الى قلة حجم الدم نتیجة التعرق الشدید الناتج 

الظروف الطبیعیة عن الجهد الهوائي في محیط عالي الرطوبة الذي یفرض إفرازا أكبر للعرق مقارنة ب

أدى التعرض للرطوبة العالیة أثناء الجهد الهوائي إلى فقدان )  "٢٠٠٩وهذا ماتوصل الیه ( أیاد،

وهي حالة مشابهة للعمل في ظرف .)٢٠٠٩،١٣٣( أیاد،نسبة عرق أكثر من الظرف الطبیعي"

زیادة نسبیة في ) في حجم معین أي هناك WBCالحرارة العالیة ، وهذا ماأدى الى زیادة تركیز لل(

العدد .

مابین (WBC)كما أظهرت نتائج البحث عدم وجود فروق معنویة في العدد التفریقي لل

حالتي قبل الجهد وبعده ومابین نتائج اإلختبارین البعدیین ولكال الظرفین ولكن وجد فروق حسابیة 

ل وٕانخفاض في قیم زیادة في عدد النتروفی-في قیم بعض العدد التفریقي لكرات الدم البیضاء 

وبخوص النتروفیل تتفق نتائج –MonocyteوLymphocytو Eosinophiles أعداد

Ferry)البحث مع ماتوصل الیه  et.al.,1990) حیث یذكر أن التمرین األقل من األقصى ینتج

Ferry)وٕانخفاض تعبئة وتحریك البلعمیات الكبیرة Neutrophilعنه زیادة في تعبئة وتحریك

et.al.,1990,432)،بعدم وجود فروق ٢٠٠٤. وتتفق نتائج البحث مع ماتوصل الیه (النعیمي (

بعد الجهد في ظرفي حرارة عالي Basophilesوال Eosinophilesال معنویة في قیم أعداد 
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فكما أظهرت نتائج البحث Lymphocyte) أما مایخص ٩٣- ٨٣،  ٢٠٠٤ومعتدل (النعیمي ، 

ددها ورغم التضارب في نتائج البحوث والدراسات التي أشارت الى وجود إنخفاض حسابي في ع

Hamer)تزاید أو إنخفاض أو ثبات قیمة هذا المتغیر اال أن نتائجنا إتفقت مع ما توصل الیه 

et,al.,2004) في إنخفاض نسبةLymphocyte 10)بمقدار% - إستجابة لتمرین (21%

Hamer)عالي الشدة  et,al., فتتفق نتائج البحث مع Monocyteمتغیر أما.(2004,637

ظرفي ) بعدم وجود فروق معنویة في قیم أعدادها بعد الجهد في ٢٠٠٤ ماتوصل الیه (النعیمي ،

حرارة عالي ومعتدل 

  ).١٠٨،  ٢٠٠٤، (النعیمي

والتوصیات :االستنتاجات -٥
:.االستنتاجات١-٥
ین نتائج القیاس لقیم المتغیرات لم تظهر فروق معنویة ولكن ظهرت فروق حسابیة ماب

المناعیة موضوع الدراسة القبلیة والبعدیة وفي كال الظرفین الطبیعي والعالي الرطوبة. 

 لم تظهر فروق معنویة ولكن ظهرت فروق حسابیة مابین نتائج القیاس البعدیة لقیم المتغیرات

ة .المناعیة موضوع الدراسة مابین الظرفین الطبیعي والعالي الرطوب

التوصیات :٢-٥
 من ناحیة تأثیره على المتغیرات االعتبارعدم أخذ ظرف الرطوبة النسبیة العالیة بنظر

الدراسة وعلى فئات عمریة الختبارعند أداء جهد هوائي مماثل المناعیة موضوع الدراسة

أخرى .

 متغیرات إجراء بحوث مشابهه في ظرف الرطوبة النسبیة الجافة من ناحیة تأثیرها على

الدراسة وعلى فئات عمریة أخرى .الختبارالجهاز المناعي عند أداء جهد هوائي مماثل 

 إجراء بحوث مشابهه باستخدام جهد هوائي یستمر لفترات طویلة تحت نفس ظروف الدراسة

الحالیة وعلى فئات عمریة أخرى . 
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المصادر 
في بعض متغیرات الدم المناعیة ) : تأثیر منهج هوائي٢٠٠٥أألوسي ، وسن سعید رشید (.١

وصور الدهن ومكونات الجسم لدى المشاركات في برامج الرشاقة والصحة ، أطروحة 

دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ،العراق .

): التطبیقات اإلحصائیة ١٩٩٩، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد عبد (التكریتي.٢
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