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دراسة مقارنة لبعض األمالح المعدنية
لدى متسابقى جرى المسافات الطويمة وسباحي المسافات الطويمة وعالقتها بالحد األقصى
إلستهالك األكسجين

د .عصام احمد عبد المة المروعي
أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بكمية التربية الرياضية – جامعة صنعاء

ممخص البحث
ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى نسبة التغير فى مستوى تركيز بعض األمالح المعدنية
(الكالسيوم – الفوسفور – الماغنسيوم) فى الدم قبل وبعد أداء المجيود البدنى لدى كل من
متسابقى جرى المسافات الطويمة وسباحى المسافات الطويمة  .وايضاً التعرف عمى تأثير

اختالف الوسط الذى يمارس فيو كل من متسابقى الجرى والسباحة لممسافات بين األمالح

المعدنية فى الدم قبل المجيود وبعده ثم التعرف عمى العالقة بين األمالح المعدنية والحد
األقصى إلستيالك األكسجين فى الدم لدى متسابقى الجرى والسباحة لمسافة طويمة.
تم اختيار عينة البحث عمدياً من العبين متسابقى جرى المسافات الطويمة وسباحى

المسافات الطويمة ،يتم سحب عينة الدم قبل المجيود لدى عينة البحث ثم بعد المجيود

(األداء عمى الدراجةاألرجوميتر).
وقددد اسددفرت النتدداان عددن انخفدداض الماغنسدديوم لدددى متسددابقى الجددرى عددن سددباحى المسددافات
الطويم ددة قب ددل المجي ددود وزي ددادة تركي ددز كد دالً م ددن الكالس دديوم والفوس ددفور ل دددى عين ددة البح ددث بع ددد
المجيود عنو قبل المجيود .كما أظيرت النتداان وجدود عالقدة بدين الماغنسديوم والحدد األقصدى

إلسددتيالك األكسددجين لدددى كددل مددن متسددابقى الجددرى وسددباحى المسددافات الطويمددة وق دد أوصددى
الباح ددث بض ددرورة اإلىتم ددام بتن دداول الماغنس دديوم إم ددا ف ددى الغد دراب أو ف ددى الوجب ددات الغذااي ددة أو
بتناولو كحبوب وذلك لتعويض الفاقد أثناء المجيود لفترات طويمة.
مشكمة البحث:
إن التقدم العممى والتكنولوجى لمبحث العممى فى القرن الحالى يدفع بالباحثين لدراسة مجداالت
متع ددددة مرتبط ددة باألنغ ددطة الرياض ددية وخاص ددة ف ددى الجان ددب الفس دديولوجى كأفض ددل المتغد درات
لمداللددة عمددى مددا يتتمتددع بددو الالعددب ذو الكفدداءة البدنيددة العاليددة .ولعددل مددا نسددتقراو األن مددن
إعجداز فدى تحطديم األرقدام القياسدية بصدورة مسدتمرة يددل عمدى مددى التقددىم العممدى فدى إعددداد
الالعبين وخاصة اإلىتمام بتغكيل حمدل التددريب المقدنن والدذى يدنعكس عمدى بيولوجيدة الجسدم
فى غكل تكيفات فسيولوجية بإختالف نظم إنتاج الطاقة ألداء العمل العضمى.

وقد إىتم العديد من العمماء بدراسة التغيرات الحيوية الناتجة عن التددريب والتكويندات المالامدة
ألداء المجيددود العضددمى وذلددك مددن أجددل تطددوير طددرن ونظريددات التدددريب الرياضددى وتحديددد
مصددادر الطاقددة الالزمددة .وقددد أمكددن تقسدديم ىددذه التغيدرات طبقداً لممجيددود العضددمى إلددى تغيدرات
ىوااية وتغيرات ال ىوااية.

وتمثددل األمددالح المعدنيددة الرايسددية جانب داً ىام داً مددن تكوينددات الكاانددات الحيددة بددالرغم مددن أنيددا

تتواج ددد بنس ددبة ض ددايمة  ،في ددى ت دددخل ف ددى تك ددوين مكون ددات كيموحيوي ددة عدي دددة او ف ددى بع ددض
األنظمة األنزيمية.
وتكددون األمددالح المعدنيددة مددا يقددارب مددن  %1مددن محتددوى البروتددوبالزم وىددى توجددد فددى حالددة
متأينة وبذلك تكسب بروتوبالزم الخمية النغاط الكيميااى والفيزيااى وىى تغدتمل عمدى األمدالح
المعدني د ددة الت د ددى يحتاجي د ددا الجس د ددم بكمي د ددات كبيد د درة مث د ددل الكالس د دديوم ،البوتاس د دديوم ،الص د ددوديوم ،

الفوس ددفور ،الحدي ددد  ،الماغنس دديوم وتغ ددمل ايضد داً عم ددى أم ددالح يحتاجي ددا الجس ددم بكمي ددات قميم ددة

كاليود والنحاس والزنك والكوبمت والخارصين والمنجنيز ()9( )2001

فمسددتوى تركيددز الفوسددفور فددى الدددم ميددم فددى جميددع تفدداعالت الميتددابوليزم فددى الجسددم وخاصددة
أثندداء النغدداط الرياضددى حيددث أن التحددول الفوسددفورى لمجموكددوز وىددو الخطددوة األولددى لمتمثيددل
الغددذااى لددو كمددا يدددخل فددى تركيددب  ATPو  PCوىددى المركبددات المسدداولة عددن إنتدداج الطاقددة
بالجسددم  ،كمددا يددنظم عمميددة إمتصددا

ونقددل الدددىون والت دوازن الحمضددى القمددوى فددى الجسددم ،

( )8( )1991كمددا أن الفوسددفور موجددود فددى جميددع خاليددا الجسددم ويتحددد أغمبددو مددع الكالسدديوم
لتكددوين العظددام واألسددنان وأن أى تندداول لمكالسدديوم يعنددى تندداوالً لمفوسددفور ايض داً ()9( )2001

ويوصددى بعددض المدددربين بتندداول بعددض المغددروبات الفوسددفورية أمدالً فددى تحسددين األداء وذلددك

ألن نق

الفوسفور يتثر عمى أداء الالعب.

ام ددا ع ددن الكالس دديوم ومس ددتوى تركيد دزه ف ددى ال دددم في ددو مي ددم لتنظ دديم وظ ددااف القم ددب والعض ددالت
واألعصدداب  ،كمددا ان ىددذا يسدداعد عمددى اف دراز ىرمددون األنسددولين نتيجددة لوجددوده فددى المحاليددل
البنكرياسية مما يسيم فى التأثير اإليجابى لممحافظة عمى مستوى الجموكوز بالدم أنداء النغداط
الرياضى  ،كما يعمل عمى تنغيط العديدد مدن األنزيمدات التدى تعمدل عمدى انطدالن الطاقدة مدن
الكربوىيد دددرات مثد ددل  ، Hdrohnes Succinicdeكد ددذلك فيد ددو ضد ددرورى لد ددتجمط الد دددم ولنقد ددل

السواال عبر اغغية الخمية  ،كما يسداعد عمدى مندع الحموضدة والقمويدة ال ازاددة فدى الددم وأيضداً

دور بالغاً فى أداء اعصاب العضالت.)9( )2001(، )8( )1991( ،
يمعب اً

ويعتبددر الماغنسدديوم مددن العناصددر الضددرورية لجسددم اإلنسددان حيددث أنددو يمعددب دو اًر حيوي داً فددى

ميتددابوليزم الجموكددوز وذلددك بتسددييل تكددوين جميكددوجين العضددالت والكبددد ،كمددا يسدديم فددى تحميددل
األحماض الدىنية واألحماض األمينية ألنو ضرورى لعمدل كثيدر مدن األنزيمدات المسداولة عدن
ميتددابوليزم مددن ىددذه الم دواد .كددذلك األنزيمددات التددى تدددخل فددى نقددل الطاقددة مثددل الكربوكسدديميز
 Carboxilaseحيددث يتركددز الماغنسدديوم فددى الخاليددا وفددى الميتاكوندددريا  ،كمددا انددو ميددم فددى
إت دزان الجي دداز العصددبى العض ددمى فيددو يس دداعد عم ددى اسددترخاء العض ددالت ،كمددا ان لد دو عالق ددة
بتنظيم درجة ح اررة ()8( )1991( ، )15( )1981
ولقددد أوضددحت الد ارسددات التددى أجريددت فددى ىددذا المجددال مدددى إىتمددام البدداحثين بد ارسددة تددأثير
الجيد البدنى عمى تركيز االمدالح المعدنيدة فدى الددم حيدث تعتبدر د ارسدة العمميدات او التغيدرات
الفسدديوبيوكيميااية التددى تصدداحب النغدداط الرياضددى بمختمددف أنواعددو واحدددة مددن أىددم الد ارسددات
التدى تحظدى بإىتمددام الكثيدر مددن البداحثين  .وىددذه التغيدرات سدواء كاندت وقتيددة او مسدتمرة فيددى

تساعد كثي اًر فى اختيار الالعبين وتطور طرن التدريب وتنوعيا وايضداً المسداىمة فدى اإلرتقداء
بمستوى أداء الالعبين عامة والمستوى الرقمى خاصة مع الوقوف عمى حالتيم التدريبية حيدث
تتأثر كافة النظم الحيوية بممارسة النغاط الرياضى وتعددل مدن وظاافيدا وتتكيدف مدع األحمدال
البدنية الواقعة عمييا.
وترجع أىمية إختيار األمالح المعدنية (الكالسيوم – الفوسفور – الماغنسيوم) فدى الددم لددورىم
اليددام فددى كثيددر مددن العمميددات الحيويددة بالجسددم وخاصددة أثندداء النغدداط الرياضددى وذلددك لتحديددد
المسددتويات اإليجابيددة لمسددتويات تركيددز ىددذه األمددالح المدنيددة فددى الدددم تحددت تددأثير األنغددطة
الرياضددية حيددث ان تغيددر مسددتوياتيا بالزيددادة او النقصددان قددد تكددون عوامددل ايجابيددة وفددى نفددس
الوقددت يمكددن ان تكددون عوامددل سددمبية .وقددد أوضددحت نتدداان البحددوث التددى أجريددت حددول تددأثير
النغد د دداط الرياضد د ددى عمد د ددى مسد د ددتوى األمد د ددالح المعدنيد د ددة فد د ددى الد د دددم (الكالسد د دديوم – الفوسد د ددفور-
الماغنسدديوم) وجددود اختالفددات كبي درة وفقداً لمسددتوى نغدددة المجيددود المبددذول وفت درة اسددتم ارره مثددل

د ارسد دة روس وأخ ددرون  ، )24( )1990( Rose et alبرجس ددتروم واخ ددرون Bergstrom

( ، )11( )1999روفيزيدوم وأخددرون  ، )23( )1999( Resfsum et alجونفددال وأخددرون
 ، )20( )2007( Ljunghallليندددبيرج وأخددرون  ، )19( )2009( Lindbergجددوجميممينى
وأخرون .)17( )2011( Guglielmini et al
وقد تمت دراسة فى مسابقات الميدان والمضمار تم فييا قياس نقد

بعدض األمدالح المعدنيدة

فددى الدددم لدددى  10مددن متسددابقى المسددافات الطويمددة عنددد أداايددم فددى جددو دافددج جددداً حيددث قدداموا

بددالجرى لمسددافة تكفددى لفقددد  %3مددن وزن الجسددم عمددى غ دكل مدداء كددل يددوم ولمدددة خمددس ايددام
متواصمة وتدم قيداس األمدالح فدى الغدذاء الخدا

بيدم وقدد لدوحظ وجدود تدوازن ايجدابى لكدل مدن

األمددالح المعدنيددة الثالثددة التددى تددم قياسدديا  ،وتحددت ظددروف ىددذه الد ارسددة كددان ىندداك زيددادة فددى
األمالح المعدنية نتيجة لموجبة الغذااية األمريكيدة لتعدويض كدل مدا يفقدد مدع العدرن  ،حيدث ان
الوجبة المتزنة والوظااف العادية "لمكمى" سوف توفر كدل مدا يحتاجدو الجسدم لتعدويض األمدالح
المعدنية خالل ممارسة األنغطة العنيفة ()7( )1989
كمددا تمددت د ارسددة عددن تددأثير سددباحة الددبطن ( 50م –  800م) عمددى بعددض العناصددر المعدنيددة
فى الدم ( )6( )1992وكان من أىم النتاان أن سباحة الزحف عمى الدبطن (800م) أدى إلدى
زي د ددادة مس د ددتوى تركي د ددز الفوس د ددفور ف د ددى ال د دددم لوال د ددى إنخف د دداض ف د ددى مس د ددتوى تركي د ددز الكالس د دديوم
والماغنسيوم.
كمددا قامددت ميددا غددكرى وأخددرون  )22( )1995( Maha et alبد ارسددة لمماغنسدديوم وعالقتددو
بأداء التدريب فى الرياضيين المصريين وقد أظيدرت النتداان التدى تمدت عمدى عغدرون رياضدياً
م ددن ف ددرن المص ددارعة نقصد داً معنويد داً ف ددى نس ددبة الماغنس دديوم لمرياض دديين ف ددى ال ارح ددة م ددن غي ددر
الرياضيين.

وىذه الدراسات السابقة التى تمت فى ىذا المجال نجد أنيا إمدا لد ارسدة مسدتوى تركيدز األمدالح
المعدنيددة كأحددد المتغي درات التددى تحدددث نتيجددة ألداء المجيددود البدددنى أو لد ارسددة تددأثير التدددريب
الرياضى المنظم عمى تركيز ىذه األمالح المعدنية.
وبددالنظر إلددى تغددابو الددنظم الوظيفيددة فددى األداء الفنددى أثندداء المنافسددات بكددال النغدداطين (جددرى
وس ددباحة المس ددافات الطويم ددة) نج ددد أني ددا ترج ددع إل ددى العم ددل اليد دوااى والعم ددل الالىد دوااى إال ان
إخددتالف الوسددط الممددارس وخصوصددية التدددريب تددتثر عمددى النتدداان الخاصددة بكددل سددبان وبندداءاً

عمددى ذلددك فددإن ىددذه الد ارسددة محاولددة لمتعددرف عمددى تددأثير التدددريب الرياضددى بددإختالف ظروفددو
وطبيعددة األداء الممددارس لكددل مددن متسددابقى الجددرى وسددباحة المسددافات الطويمددة والتددى تتطمددب
اإلحتيدداج المسددتمر ل كسددجين فددى ظددروف العمددل الي دوااى وتأثيرىمددا عمددى الن دواحى الوظيفيددة
وتركيددز الكالسدديوم والفوسددفور والماغنسدديوم فددى الدددم حتددى يمكددن توجيددو وترغدديد عمميددة التدددريب
الرياضددى بمددا يتناسددب مددع طبيعددة كددل مسددابقة لمحاولددة اإلسددتفادة مددن الب درامن التدريبيددة لكددل
نغ دداط ف ددى رف ددع الكف دداءة الوظيفي ددة ل دددى الالعب ددين حي ددث أن اإلنتظ ددام ف ددى الت دددريب ي ددتدى إل ددى
حدوث تغيرات وظيفية فى األجيدزة الحيويدة فيزيدد مدن معددالت النغداط الدوظيفى بصدورة تمكدن
ىددذه األجيدزة مددن التكيددف مددع األحمددال البدنيددة المختمفددة ويختمددف ذلددك تبعداً لمقدددار غدددتيا كمددا

تختمف ىذه التأثيرات بنسب متفاوتة طبقاً إلتجاه وىدف التدريب .

وفددى حدددود عمددم الباحددث يتضددر ندددرة الد ارسددات فددى مجددال التعددرف عمددى التغي درات فددى تركيددز
األمددالح المعدنيددة فددى الدددم بددالرغم مددن أىميتيدا لددذا فددإن ىددذه الد ارسددة تيدددف إلددى إلقدداء الضددوء
عمددى تغي درات بعددض األمددالح المعدنيددة الكالسدديوم – الفوسددفور – الماغنسدديوم) فددى الدددم لدددى
العبدى جدرى المسدافات الطويمددة وسدباح المسدافات الطويمدة ألىميددتيم فدى كثيدر مدن العمميددات
الحيوية والوظيفية المتصمة باألداء البدنى وأيضداً د ارسدة العالقدة بدين مسدتوى تركيدزىم فدى الددم

وبالحد األقصى إلستيالك األكسجين.
أهداف الدراسة:

 -1التعد ددرف عمد ددى مسد ددتوى تركيد ددز بعد ددض األمد ددالح المعدنيد ددة (الكالسد دديوم – الفوسد ددفور-
الماغنسدديوم) فددى الدددم قبددل وبعددد أداء المجيددود البدددنى لدددى كددل مددن متسددابقى الجددرى
والسباحة لممسافات الطويمة وأيضاً العينة الكمية لمبحث (جرى -سباحة)
 -2التعرف عمدى نسدبة التغيدر فدى تركيدز الكالسديوم والفوسدفور والماغنسديوم فدى الددم لددى
متسابقى الجرى والسباحة لممسافات الطويمة.
 -3التع ددرف عم ددى ت ددأثير اخ ددتالف الوس ددط ال ددذى يم ددارس في ددو ك ددل م ددن متس ددابقى الج ددرى
والسباحة لممسافات الطويمة عمى مستوى تركيز الكالسيوم والفوسدفور والماغنسديوم فدى
الدم قبل وبعد أداء المجيود البدنى.

 -4التعددرف عمددى العالقددة اإلرتباطيددة بددين الحددد األقصددى إلسددتيالك األكسددجين وكددل مددن
الكالسدديوم والفوسددفور والماغنسدديوم فددى الدددم لدددى متسددابقى الجددرى والسددباحة لممسددافات
الطويمة.
تساؤالت البحث:
 -1ىل يوجدد إخدتالف فدى مسدتوى تركيدز الكالسديوم والفوسدفور والماغنسديوم فدى الددم قبدل
وبعددد أداء المجيددود البدددنى لدددى كددل مددن متسددابقى جددرى المسددافات الطويمددة وسددباحى
المسافات الطويمة ،والعينة الكمية لمبحث؟
 -2مددا ىددى نسددبة التغيددر فددى مسددتوى تركيددز الكالسدديوم او الفوسددفور والماغنسدديوم فددى الدددم
بعد أداء المجيود البدنى بالنسبة لحالة ال ارحدة لددى متسدابقى جدرى المسدافات الطويمدة
وس ددباحى المس ددافات الطويم ددة ى ددل ي ددتثر إخ ددتالف الوس ددط ال ددذى يم ددارس في ددو ك ددل م ددن
متسد ددابقى الجد ددرى والسد ددباحة لممسد ددافات الطويمد ددة عمد ددى تركيد ددز الكالسد دديوم والفوسد ددفور
والماغنسيوم فى الدم قبل وبعد اداء المجيود البدنى؟
 -3ىدل توجددد عالقددة بددين الحددد األقصددى إلسددتيالك األكسددجين وكددل مددن تركيددز الكالسدديوم
والفوسد دفور والماغنس دديوم ف ددى ال دددم ل دددى متس ددابقى ج ددرى المس ددافات الطويم ددة وس ددباحى
المسافات الطويمة ؟
إجراءات البحث:
المنهج المستخدم :المنهج التجريبى
عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث عمدياً من العب متسابقى جرى المسافات الطويمة وسباحى المسدافات
الطويمة وعددىم ( )14مقسمين إلى مجموعتين عددد ( )7متسدابقين لجدرى المسدافات الطويمدة

وعدد ( )7متسابقين لسباحة المسافات الطويمة.

شروط إختيار العينة:
 اإلغتراك فى البطوالت الرسمية. -عد دددم تند دداول اى اق د د ار

تحتد ددوى عمد ددى األمد ددالح المعدنيد ددة وخاصد ددة الكالسد دديوم والفوسد ددفور

والماغنسيوم لمدة اربع اسابيع قبل اجراء التجربة.
يمارس متسابقى سباحة المسافات الطويمة  4وحدات اسبوعية بواقدع سداعتين فدى كدل وحددةيوميدة ،بينمدا يمدارس متسدابقى جدرى المسدافات الطويمدة  4وحددات اسدبوعية بواقدع سداعتين فدى
كل وحدة يومية وذلك فى ضوء البرامن التدريبية الموضوعة ليم .
ويوضر الجدول رقم ( )1خصاا

عينة البحث والجدول رقدم ( )2توصديف عيندة البحدث فدى

بعض المتغيرات الفسيولوجية.
جدول رقم ()1
يوضح خصائص عينة البحث
متسابقى جرى المسافات
الطويمة

المعالجات اإلحصااية
الخصاا

سباحى المسافات الطويمة

ن 7 =1

ت

ن 7 =2

س1

 ±ع1

س2

 ±ع2

السن (سنة)

279900

39919

269444

49799

09705

الوزن (كجم)

759778

99444

799800

59333

19113

الطول (سم)

1739800

39232

1779333

59958

19564

العمر التدريبى (سنة)

69111

19364

89667

39536

29023

يتضر من الجدول رقم ( )1عدم وجود فرون معنوية بدين متسدابقى الجدرى وسدباحى المسدافات
الطويمة فى كل من السن  ،الوزن  ،الطول  ،العمر التدريبى

جدول رقم ()2
يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والداللة اإلحصائية إلختبار (ت) فى
المتغيرات الفسيولوجية لتوصيف عينة الدراسة

المعالجة اإلحصااية

متسابقى جرى

المتغيرات الفسيولوجية

المسافات الطويمة

المسافات الطويمة

ن 7 =1

ن 7 =2

استيالك األكسجين فى الراحة

س1
09290

 ±ع1
09049

متسابقى جرى

س2
09254

ت

العينة الكمية
ن= 14

س2
0934

19811

س
09272

±ع
09045

(لتر/ن)

الحد األقصى إلستيالك

39924

19054

49877

09729

*2923

69217

*2988

األكسجين المطمن (مل/ن)
الحد األقصى إلستيالك

509978

89219

609879

األكسجين النسبى (مل/كجم/ن)
الييموجموبين فى الراحة Hb
)(g/di
الييموجموبين فى الراحة Hb
)(g/di
الييماتوكريت فى الراحة
الييماتوكريت بعد المجيود

49401
559929

19007
89714

149789

09533

159300

09447

*2920

159044

09545

159133

09644

159678

09331

*2926

159406

09570

44922

19856

45900

19732

0992

449611

19787

45930

19414

45960

19509

0944

459444

19423

* ت الجدولية عند مستوى 2912 = 0905
** ت الجدولية عند مستوى 2992 = 0901
يتضددر مددن جدددول ( )2وجددود فددرون معنويددة بددين متسددابقى جددرى المسددافات الطويمددة وسددباحى
المسددافات الطويمددة فددى كددل مددن الحددد األقصددى إلسددتيالك األكسددجين المطمددن والحددد األقصددى
إلستيالك األكسدجين النسدبى  ،الييموجمدوبين فدى ال ارحدة  ،كمدا يتضدر مدن النتداان مدن النتداان
عدم وجود فرون معنوية فى كل من استيالك األكسجين فى الراحة والييماتوكريت بعد ال ارحدة
والييماتوكريت بعد المجيود.

القياسات المستخدمة وطرق قياسها:
أجريد د ددت القياس د د ددات الخاصد د ددة بالبح د د ددث عد د ددام2016م ف د د ددى معمد د ددل مرك د د ددز الطد د ددب الرياضد د د د
لمدكتور/احمدعطية بإلحديدة وتحت إغراف طبيب متخص

لتحيل عينة الدم التى تم جمعيدا

وحفظي ددا ف ددى أنابي ددب معقم ددة م ددع المحافظ ددة عم ددى درج ددة ح اررتي ددا ثابت ددة م دددة  20دقيق ددة حت ددى
توصدديميا إلددى معمددل التحالي ددل  .وقددد اسددتخدم جي دداز الفوتددوميتر Spectro Photometer
لتحديد مستوى تركيز (الماغنسيوم – الكالسيوم – الفوسفور)
استهالك األكسجين فى الدقيقة ):(Vo2
تم جمع ىواء الزفير فدى جيداز "الجدازوميتر" لفتدرة زمنيدة قددرىا  3ن اثنداء ال ارحدة وفدى الدقيقدة
األخيدرة مددن المجيددود  ،حيددث يددتم تعيددين حجددم وحسدداب حجددم ىدواء الزفيددر فددى الدقيقددة الواحدددة
وذلددك عددن طريددن ىدواء الزفيددر بعددد خمطددو لمعرفددة نسددبة تركيددز غددازى األكسددجين وثددانى اكسدديد
الكرب ددون بواس ددطة جي دداز ال ارب ددوكس والك ددايتوجراف  ،ث ددم ي ددتم تحدي ددد نس ددبة األكس ددجين الحقيقي ددة
 True O2بواسدطة نومدوجرام كونسدالزيو  Consolazioالموضدر بمرفدن رقدم ( )1بإسدتخدام
نسددبة األكسددجين وثددانى اكسدديد الكربددون الناتجددة مددن تحميددل ى دواء الزفيددر (كمددا تددم تحديددد قيمددة
 )S.T.P.Dعن طرين قياس درجة ح اررة المعمل والضغط الجدوى وذلدك بدالرجوع إلدى الجددول
الموضر بمرفن رقم ()2
استهالك األكسجين فى الدقيقة:
حجم ىواء الزفير  /ن × نسبة تركيز األكسجين الحقيقية فى S.T.P.D
ددددددددددددددددددد
100
()13( )1984
الحد األقصى إلستهالك األكسجين المقاس :Vo2 max
نفس معادلة استيالك األكسجين فى الدقيقة وحسابو اثناء أداء اقصى جيد

الحد األقصى إلستهالك األكسجين النسبى:
تم حسابه بالمعادلة األتية:
الحد األقصى إلستيالك األكسجين النسبى مل /كجم  /ن=
الحد األقصى إلستيالك األكسجين المقاس )(Vo2 max
قياس الهيموجموبين:
تضدداف  20ميكرولتددر  20 Mlمددم 0902 = 2ممددى مددن عينددة الدددم إلددى  5ممددى درابكددين ثددم
تت د د د ددرك لفتد د د د درة  10ن  ،يم د د د ددى ذل د د د ددك قد د د د دراءة التركي د د د ددز بإس د د د ددتخدام جي د د د دداز س د د د ددبكتروفوتوميتر
 Spectrophotometerعمى موجة طوليا  540وتم قياسة اثناء الراحة وبعد المجيود.
تحديد مستوى الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم فى الدم:
تددم اسددتخدام طريقددة روبيرتسددون وأخددرون  )1999( Roberston et alوجنيدددلر واخددرون
2004( Gindler et alم) لتحديد مستوى الكالسيوم فدى الددم والقيمدة الطبيعدة تتدراوح مدا بدين
 1092 -898ميمجرام  100 /ميميمتر مدن الددم  .ولتحديدد مسدتوى الماغنسديوم فدى الددم والقيمدة
الطبيعيددة تت دراوح م دا بددين  2955 -195مميج درام 100/مميمتددر مددن الدددم كمددا تددم اسددتخدام طريقددة
جول د دددينبرج واخ د ددرون  )2007( Goldenbergلتحدي د ددد مس د ددتوى الفوس د ددفور ف د ددى ال د دددم والق د دديم
الطبيعيددة تت دراوح مددا بددين  5 – 295ميمج درام  100 /ميميمتددر مددن الدددم  ،والمحاليددل المسددتخدمة
مأخوذه عن غركة بيوميري Biometrieux
التجربة األساسية:
 -تم عمل كغف طبى مبداى بواسطة طبيب متخص

لمتأكدد مدن سدالمة افدراد عيندة البحدث

قبل سحب عينة الدم  ،كما تم قياس الطول والوزن وحساب العمر التدريبى.

 أجريددت القياسددات فددى الفتدرة الصددباحية مددع م ارعدداة صدديام افدراد العينددة لمدددة  8سدداعات قبددلاجراء التجربة.
 -تددم سددحب عينددة الدددم بواسددطة طبيددب متخصد

مقدددارىا ( 5مممددى) مددن الوريددد امددام المرفددن

من كل فرد من افراد العينة اثناء الراحة  ،كما تم قياس استيالك األكسجين فى الراحة.
 تم تحديد الحمل البدنى عمى عجمة األرجوميتر لكل فرد من افراد عينة البحث عمى حدة -تددم تنفيددذ الحمددل البدددنى المتدددرج مددن خددالل عجمددة األرجددوميتر اإلليكترونيددة وفق داً لمخط دوات

التالية :

 يبدأ الالعب فى التبديل عمى عجمة األرجوميتر لمدة دقيقتين مع بقاء متغر المقاومدة عمدىالصفر (بددون مقاومدة كإحمداء عدام لمجسدم) مدع المحافظدة عمدى سدرعة التبدديل عندد  60لفدة /
ن وتددردد المقاومددة بمعددل  40وات ويسددتمر فددى ذلددك حتددى يصددل الالعددب إلددى حالددة اإلجيدداد
القصددوى وعندددما تددنخفض سددرعة التبددديل ألقددل مددن  50لفددة  /الدقيقددة يقددف عددن التبددديل ألداء
المجيود البدنى.
 وفى الدقيقة األخيدرة مدن المجيدود البددنى يدتم جمدع ىدواء الزفيدر فدى جيداز الجدازوميتر ويدتمتعي ددين حجم ددو  ،ث ددم يحم ددل بع ددد خمط ددو لمعرف ددة نس ددبة ترك ددز األكس ددجين وث ددانى اكس دديد الكرب ددون
بواسطة جيداز ال اربدوكس والكداتبوجراف لحسداب الحدد األقصدى إلسدتيالك األكسدجين  ،كمدا تدم
أثناء تجميدع ىدواء الزفيدر فدى الدقيقدة األخيدرة سدحب عيندة دم مقددارىا  5مممدى مدن الوريدد أمدام
المرفن.
 تم تسجيل الحمل األقصدى لكدل العدب عمدى حددة حيدث تدراوح مدن ( 280-160وات) وبمدمتوسطو الحسابى وانحرافو المعيارى لدى متسابقى جدرى المسدافات الطويمدة (46938 ± 212
وات) ولدى سباحى المسافات الطويمة ( 579194 ± 224وات)
 -تم فصل عينة الدم بجياز الطرد المركزى خالل  10ن من جمعيا.

المعالجات اإلحصائية:
 المتوسط الحسابى (س) اإلنحراف المعيارى (ع) النسبة الماوية لمتغير ()% اختبار (ت) اختبار (ت) الفرون معامل اإلرتباط البسيط (ر)عرض النتائج:
يددتم عددرض نتدداان ىددذه الد ارسددة فددى ضددوء اإلجابددة عددن تسدداتالت البحددث حيددث تغددير النتدداان
بالجدددول ارقددام ( )5 ، 4 ، 3إلددى اإلجابددة عددن التسدداتلين األول والثددانى جدددول رقددم ( )6إلددى
اإلجابددة عددن التسدداتل الثالددث  ،أمددا نتدداان الجدددول رقددم ( )7فتغددير إلددى اإلجابددة عددن التسدداتل
الرابع.

جدول رقم ()3
يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى واختبار (ت) الفروق والنسب المئوية لتغير
األمالح لدى متسابقى جرى المسافات الطويمة

المعالجات اإلحصااية

جرى المسافات

متوسط

(ت)

النسبة

(ت)

األمالح المعدنية

الطويمة

الفرون

الفرون

الماوية

الفرون لمنسبة

لمتغير%

الماوية

ن= 7

الماغنسيوم
الكالسيوم
الفوسفور

قبل

بعد

المجيود

المجيود

س±1ع 1س±1ع1
19293
19588
09169± 09287±
10930
09548±
39467
09354±

119267
09503±
39711
09429±

ن=7

ن=7

س±1ع1
س±1ع1
179619 *09504 0929489094±
09175±
99478 *89126 09967
39746±
09357±
69616
09233
*4966
39967±
09150±

*69530
*79591
*59003

* ت الجدولية عند مستوى 2936 = 0905
** ت الجدولية عند مستوى 0905
يتضر من نتاان جدول ( )3انخفاض مستوى الماغنسيوم بعدد المجيدود وقدد ظيدرت فدرون ليدا
داللة معنوية عند مستوى  0905ليذا اإلنخفاض بينمدا ازداد كدل مدن الكالسديوم والفوسدفور بعدد
المجيود وىذه الفرون دالة عند مستوى  095بالنسبة لمتسابقى جرى المسافات الطويمة.

جدول رقم ()4
يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى واختبار (ت) الفروق والنسبة المئوية لتغير
األمالح لدى متسابقى سباحة المسافات الطويمة.

المعالجات

جرى المسافات الطويمة

متوسط

(ت)

النسبة

(ت)

اإلحصااية

ن= 7

الفرون

الفرون

الماوية

الفرون

لمتغير%

لمنسبة

ن=7

الماوية

األمالح المعدنية
الماغنسيوم
الكالسيوم
الفوسفور

قبل

بعد

المجيود

المجيود

س±2ع2
19851
09209±

س±2ع2
19612
09191±

ن=7
س±2ع2

س±2ع2
129655
79609±

0923909149±
89761 *79233 09933
119711
109778
39913±
0909387± 0909408± 0.09487±
89527 *6987
09311
39944
39633
39523±
09136± 09343± 09274±
49812

*49989
*69717
*79261

* معنوى عند مستوى 095
يتضددر مددن نتدداان الجدددول رقددم ( )4انخفدداض مسددتوى الماغنسدديوم بعددد المجيددود وقددد ظيددرت
فرون ليا داللة معنوية عند مستوى  0905ليذا اإلنخفاض كما يتضر ايضاً من النتداان وجدود

فددرون دالددة معنويداً عنددد مسددتوى  0905لزيددادة كددل مددن الكالسدديوم والفوسددفور بعددد المجيددود لدددى
سباحى المسافات الطويمة.

جدول رقم ()5
يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى واختبار (ت) الفروق والنسبة المئوية لمتغير
و(ت) الفروق لمنسب المئوية لألمالح المعدنية قبل المجهود وبعد المجهود لمعينة الكمية
لمبحث
المعالجات

قبل

بعد

متوسط

(ت)

النسب

(ت)

اإلحصااية

المجيود

المجيود

الفرون

الفرون

الماوية

الفرون

لمتغير %

لمنسبة

ن=14

ن=14

ن=14

ن=14

الماوية

س±ع
19719
09279±

س±ع
19453
09239±

س±ع

س±ع
159137
89038±

109539
09559±
3955
09319±

119489
09499±
39828
09395±

األمالح المعدنية

الماغنسيوم
الكالسيوم
الفوسفور

0926709161±
09950
09362±
09272
09145±

79036

99119 *119134
39734±
79571 *79959
39770±

*79989
*109361
*89520

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى 2912 = 0905
* معنوى عند مستوى 095
تغددير نتدداان الجدددول رقددم ( )5إلددى وجددود فددرون دالددة إحصددااياً ل مددالح المعدنيددة قبددل المجيددود
وبعددد المجيددود لمعينددة الكميددة لمبحددث  ،كمددا تغددير النتدداان إلددى وجددود داللددة لمفددرون فددى النسددب
الماوية لمتغير فى األمالح المعدنية (الماغنسيوم – الكالسيوم -الفوسفور)

جدول رقم ()6
يوضح اختبار (ت) لألمالح المعدنية بين متسابقى الجرى والسباحة
لممسافات الطويمة
إختبار (ت) بين متسابقى الجرى والسباحة لممسافات الطويمة
المعالجات اإلحصااية

قبل المجيود

بعد المجيود

األمالح المعدنية

التغير الحادث بين
قبل وبعد المجيود
09718

الماغنسيوم

*29222
29048

*2958
29057

19194

الفوسفور

19113

19273

19156

الكالسيوم

تغ د ددير نت د دداان الج د دددول رق د ددم ( )6إل د ددى وج د ددود ف د ددرون معنوي د ددة عن د ددد مس د ددتوى ( )0905بالنس د ددبة
لمماغنسدديوم قبددل المجيددود وبعددد المجيددود لدددى متسددابقى الجددرى والسددباحة لممسددافات الطويمددة
بينما لم تظير فرون معنوية لكل من الكالسيوم والفوسفور  ،كما تغير النتداان ايضداً إلدى عددم
وجود فرون معنوية فى التغير الحادث بين قبل المجيود وبعد المجيود ل مالح المعدنية لددى

متسابقى الجرى والسباحة لممسافات الطويمة

جدول رقم ()7
يوضح معامالت اإلرتباط البسيط بين الحد األقصى إلستهالك األكسدين والعناصر المعدنية
لدى متسابقى الجرى وسباحى المسافات الطويمة

معامالت اإلرتباط البسيط (ر)

المعالجات اإلحصااية
األمالح المعدنية

جرى المسافات

سباحة المسافات

الطويمة

الطويمة

ن= 7

ن=7

الحد األقصى إلستيالك

قبل المجيود

**09822

*09707

األكسجين مع الماغنسيوم

بعد المجيود

**09847

*09724

الحد األقصى إلستيالك

قبل المجيود

09563-

09193-

األكسجين مع الكالسيوم

بعد المجيود

الحد األقصى إلستيالك

قبل المجيود

األكسجين مع الفوسفور

بعد المجيود

0933609171
09281

0917909197
09096

(ر) الجدولية عند مستوى 09666 =0905
(ر) الجدولية عند مستوى09798=0901
تغ ددير نت دداان الج دددول رق ددم ( )7إل ددى وج ددود ارتب دداط معن ددوى عن ددد مس ددتوى  0901بالنس ددبة لمح ددد
األقصددى إلسددتيالك األكسددجين مددع الماغنيسدديوم قبددل المجيددود وبعددد المجيددود لدددى متسددابقى
جددرى المسددافات الطويمددة  ،كمددا تغددير نتدداان الجدددول إلددى وجددود ارتبدداط معنددوى عنددد مسددتوى
 0905لد دددى سد ددباحى المسد ددافات الطويمد ددة بالنسد ددبة لمحد ددد األقصد ددى إلسد ددتيالك األكسد ددجين مد ددع
الماغنسيوم قبل وبعد المجيود.

مناقشة النتائج:
يتضر مدن نتداان الجدداول ارقدام ( )5 ، 4 ، 3ان معددل تركيدز الماغنيسديوم فدى الددم يدنخفض
بعددد المجيددود فددى كددل مددن الجددرى والسددباحة لممسددافات الطويمددة وايضداً يتضددر ىددذا اإلنخفدداض

بالنسددبة لمعينددة الكميددة لمبحددث  ،وىددذا اإلنخفدداض لددو داللددة معنويددة عنددد مسددتوى  0905بالنسددبة
لم ارحددة  ،ويعددزى الباحددث ذلددك إلددى أن جميددع حدداالت المجيددود البدددنى تددتدى إلددى زيددادة نغدداط
اإلنزيمات داخل كرات الدم الحمراء ومعظميا يحتاج إلى عنصدر الماغنسديوم الدذى ينددفع إلدى
داخل الخمية فين الدم .وتتفن ىذه النتاان مع ما جاء بدراسة ريفرزيوم واخدرون Refusm et
 )1999( alحيددث ارجددع الددنق

فددى تركيددز الماغنسدديوم بعددد المجيددود الددى انتقددال الماغنسدديوم

األريقروس دديت  Ethrocytesاثن دداء المجي ددود وينتق ددل بس ددرعة عاا ددداً إل ددى س دديرم بع ددد فتد درة م ددن
المجيدود وىددذا يوضدر دور الماغنسدديوم فدى اإلنتقددال بدين السدداال خدارج الخميددة والسداال الخمددوى

بص ددفة عام ددة وتتف ددن ى ددذه النت دداان م ددع نت دداان د ارس ددة ك ددل م ددن روس  ، )1990( Rossريف ددرز
واخددرون ( ، )1999بدديالر واخددرون  .، )2001( Bellar et alبينمددا فددى د ارسددة برجسددتوم
واخددرون  )2007( Bergstorm et alلتغي درات األلكتروليددت فددى النسددين العضددمى البغددرى
الحظدوا عدددم تغيددر فددى تركيددز الماغنسدديوم اثندداء المجيددود الغددان رغددم ان المجيددود انتيددى بعددد
 20ن  .وتغ ددير د ارس ددة ج ددوجميمينى  )1990( Guglielminiإل ددى أن المجي ددود الب دددنى ف ددى
رياض ددة التحم ددل ي ددتثر عم ددى اتد دزان الماغنس دديوم ام ددا بزي ددادة الكمي ددة المطموب ددة او ال ددنق

ف ددى

الماغنسدديوم كمددا يضدديف ريفرزيددوم واخددرون ( )1999ان الماغنسدديوم يكددون تركي دزه اعمددى فددى
الخاليددا ذات النغدداط الميتددابوليزم العددالى عنددو فددى الخاليددا ذات النغدداط الميتددابوليزم األقددل وقددد
يكون إنتقال الماغنسيوم نتيجة لمحاجة الغديدة فى الخاليدا ذات النغداط المت ازيدد اثنداء التددريب
لمعضالت المدربة .ومن المعروف ان الزيادة فى تركيز السيرم مدن اليرموندات المختمفدة يعمدل
عمى اختزال تركيز الماغنسيوم فى السيرم.
كما اغار ريفزيوم واخرونإلى أن ىناك د ارسدات اخدرى ظيدر فييدا زيدادة تركيدز كدل مدن ىرمدون
الدوستيرون  ،الكورتيزول  ،ىرمون النمدو ،والثيروكسدين  ،وربمدا يكدون واحدد او اكثدر مدن ىدذه
اليرمونات لو ميل إلنتقال الماغنسيوم من الساال فون خموى إلى الخاليا  ،كما ان الزيادة فدى

افدراز ىرمددون الجموكدداجون المصددحوب بددالمجيود الرياضددى الغددديد ربمددا يكددون عامددل مددتثر او
مغارك.
ويالحددظ مددن ذلددك أن تددأثير الميكانيكيددة يميددل إلددى تقميددل او اخت دزال تركيددز الماغنسدديوم بالدددم
بصورة اقوى من تأثير حركة الماغنسيوم .Mg – Mobilizing
ويرجددع روس واخددرون  )1991( Ross et alزيددادة تركيددز الكالسدديوم فددى الدددم إلددى زيددادة
حموضددة الدددم نتيجددة المجيددود البدددنى ممددا يددتدى إلددى زيددادة خددروج الكالسدديوم مددن داخددل الخميددة
إلى السواال المحيطة بيا بما فى ذلك الدم.
ويغددير احمددد محمددد التددابعى وزينددب غددحاتو ( )2008إلددى أن ىرمددون الغدددة الدرقيددة يددتدى إلددى
رف ددع مس ددتوى الكالس دديوم ف ددى ال دددم وأن ددو يق ددوم ب دددوره ع ددن طري ددن الت ددأثير عم ددى التخمي ددن الحي ددوى
لحددامض الريبونوكميددك حامددل الغددفرة ) (m RNAالددذى يدددخل فددى تخميددن البروتينددات داخددل
الخاليا وتكون الزمة لتسييل نقل الكالسيوم والفوسفات.
ويضدديف بيدداء الدددين ( )2010إلددى أن ىددذا اليرمددون يعمددل عمددى إخ دراج الكالسدديوم والفوسددفور
من العظم وبذلك يسبب زيادة فى تركيز الكالسيوم فى الدم.
وتتكد نتداان الد ارسدة الحاليدة ذلدك حيدث تغدير نتداان الجدداول ( )4 ، 3إلدى زيدادة نسدبة التغيدر
لمكالسيوم والفوسفور فى الدم بعد المجيود البدنى بنسبة  % 69616 ، %99478عمى التدوالى
لد د دددى متسد د ددابقى جد د ددرى المسد د ددافات الطويمد د ددة وبنسد د ددبة  % 89527 ، %89761لد د دددى سد د ددباحى
المسافات الطويمة  ،كما اغارت نتداان جددول رقدم ( )5إلدى أن نسدبة التغيدر لددى العيندة الكميدة
(جددرى وسددياحة) بنسددبة  %99119والفوسددفور  % 79571وىددذه الفددرون فددى النسددب ليددا داللددة
معنويددة  ،ويمكددن ارجدداع ذلددك الددى زيددادة افدراز البدداراثرمون الددذى يقمددل عمميددة ارجدداع الفوسددفات
من "الكمى" إلى الدم مما يتدى إلى عددم تغييدر مسدتوى تركيدز الفوسدفات فدى الددم ،لوان حددثت
ىددذه الزيددادة فسددتكون زيددادة طفيفددة  ،تومدداس وأخددرون  . 1998وقددد اغددارت النتدداان ايض داً فددى
الجددداول ارقددام ( )5 ، 4 ، 3إل ددى إنخفدداض نسددبة الماغنس دديوم فددى الدددم ل دددى متسددابقى ج ددرى
المسافات الطويمة بنسبة  % 179619ولدى سدباحى المسدافات الطويمدة بنسدبة ، % 129655
بينم ددا انخفض ددت ى ددذه النس ددبة ل دددى العين ددة الكمي ددة (ج ددرى وس ددباحة) بنس ددبة  % 159137وى ددذه
الفرون فى النسدب ليدا داللدة معنويدة .وتتفدن ىدذه النتداان مدع مدا اغدار اليدو لوكاسدكى واخدرون

 )2007( Lukaski et alإلددى أن مسددتويات الماغنسدديوم تددنخفض عنددد عدددااى المدداراثون
والمسافات الطويمة  ،والنتاان السابقة تحقن اإلجابة عن التساتلين األول والثانى.
أمددا فيمددا يتعمددن باإلجابددة عددن التسدداتل الثالددث فتغددير نتدداان جدددول رقددم ( )6إلددى أن مسددتوى
تركي ددز الماغنس دديوم قب ددل المجي ددود ل دددى ج ددرى المس ددافات الطويم ددة اق ددل م ددن سد دباحى المس ددافات
الطويمة وىذه الفرون دالة احصااياً.
ويمكددن تفسددير ذلددك بعدددة احتمدداالت وىددى أن تدوازن الماغنسدديوم يددتم بإحدددى طدريقتين إمددا كميددة
متزايدة من الماغنسيوم لتفى بحاجة األنغطة البيولوجية الخموية المتزايدة او الفاقدد المت ازيدد فدى
الماغنسيوم اما فى البول او فى العدرن ،وامدا ان ترجدع فدى العدادات الغذاايدة السدياة او المنداخ
الحدار لموسدط الدذى يمددارس فيدو متسدابقى الجددرى والدذى يزيدد مدن الفاقددد السدطحى لممعدادن مددن
خ ددالل الع ددرن .ويح دددث ك ددل م ددن الفاق ددد الس ددطحى لممع ددادن بواس ددطة ان دددماج ك ددل م ددن الع ددرن
لوافد ارزات الغدددة  ، Sebaceousكوسددتيل وميممدر  ، )2001( Costill & Millerلوكاسددكى

واخددرون  ، )2007( Lukaski et alوق ددد امتدددت مفق ددودات الع ددرن م ددن الماغنس دديوم ف ددى
الرياضيين اثناء تدريبات التحمل بحوالى  %1من المحتوى الكمى لمجسم.
وفدى ىدذا الصددد يغدير سدعيد منصدور بيمدول ( )2000ان كوسدتيل واخدرون Costile et al
قاموا بدراسة عن تأثير زيادة افراز العرن عمدى معددل المداء واألمدالح المعدنيدة داخدل الجسدم ،
كمددا أغددارت د ارسددة كوسددتيل وسددباركس  Costill & Sparksإلددى ان متسددابقى المدداراثون
يفقدون اكثر من لتر من العرن عند اداء السدبان فدى درجدة حد اررة  24 -20وىدذا يدتدى بددوره
إلى نق

الوزن بنسبة  %10-8حيدث تمثدل نسدبة المداء فدى الجسدم  %60مدن الدوزن الكمدى.

وغالباً ما يكون الوزن المفقود عمى حساب سواال الجسم واألمالح المعدنيدة وبالتدالى يمكدن ان
تضعف الكفاءة البدنية والعقمية.

وقددد ظيددر ايض داً مددن نتدداان جدددول رقددم ( )6وجددود فددرون دالددة معنوي داً بددين الجددرى والسددباحة
لممسددافات الطويمددة بعددد المجيددود بالنسددبة لمماغنسدديوم إال أن مقدددار التغيددر الحددادث بددين قبددل

وبعدد المجيدود ل مدالح المعدنيددة (الماغنسديوم  ،الكالسديوم ،الفوسددفور) غيدر دال معنويداً  ،وقددد

يرجع ذلدك إلدى أن ممارسدة الجدرى والسدباحة لممسدافات الطويمدة تحددث لددى المتسدابقين تكيدف
مد ددزمن فد ددى فت د درة ال ارحد ددة (قبد ددل المجيد ددود) فد ددى نق د د

الماغنسد دديوم وزيد ددادة كد ددل مد ددن الكالسد دديوم

والفوسد ددفور إال أن التكيد ددف المتقد ددت (يعد ددد المجيد ددود) لد دددى المتسد ددابقين والد ددذى ينتيد ددى بإنتيد دداء
المجيددود ق ددد أوضددر ع دددم وجددود ف ددرون معنويددة وى ددذا يدددل عم ددى القصددور ف ددى وضددع البد درامن
التدريبيدة التددى يجددب أن تكددون متغد اًر لتوضددير الفددرن فددى تدأثير ىددذه البدرامن بالنسددبة إلخددتالف
الوسط بين المتسابقين عمى تركيز األمالح المعدنية حيث أن سباحة المسافات الطويمدة تعتبدر

من األنغطة التنافسية التى تتطمب جيدداً بددنياً متواصدالً لفتدرة طويمدة فدى البيادة غيدر الطبيعيدة
لإلنسددان ومددع إنخفدداض درجددة ح د اررة المدداء تددزداد المتطمبددات الفسدديولوجية عمددى جميددع اج دزاء
الجسم  ،أبو العدال احمدد ويحيدى مصدطفى ( ، )1999ومدا سدبن يوضدر اإلجابدة عدن التسداتل
الثالث.
وفيمددا يتعمددن باإلجابددة عددن التسدداتل ال اربددع فيتضددر مددن نتدداان الجدددول رقددم ( )7وجددود ارتبدداط
معنددوي بددين الحددد األقصددى إلسددتيالك األكسددجين مددع الماغنسدديوم قبددل المجيددود وبعدد المجيددود
لدى كل من متسابقى الجرى وسباحة المسافات الطويمة.
ويعزى الباحث وجود العالقة بين الحدد األقصدى إلسدتيالك األكسدجين مدع الماغنسديوم إلدى أن
الحك ددم عم ددى م دددى كف دداءة الحال ددة الوظيفي ددة لمف ددرد وكف دداءة انس ددجة العض ددالت يرج ددع إل ددى الح ددد
األقصددى إلسددتيالك األكسددجين والددذى يعتبددر متغد اًر لددذلك ،ويددذكر المددب  )2011( Lampأن

مقد دددرة األنسد ددجة العضد ددمية يجد ددب أن تكد ددون عمد ددى درجد ددة عاليد ددة مد ددن الكفد دداءة فد ددى اسد ددتخال

األكسددجين الددذى يصددل إلييددا  ،اى تتددوفر فددى الجسددنم اجسددام مددن الميتوكوندددريا بكثافددة كبي درة
وذات نغاط فعال إلنتاج الطاقدة المطموبدة بدأكبر قددر كمدا اغدارت ايدزيس عدازر ندوار واخدرون
( )1990إلددى أن الماغنسدديوم يتواجددد مركددز فددى الميتوكوندددريا ويبم د مسددتواه فددى بالزمددا الدددم
حوالى  395-1مجم  100 /مل دم.
لد ددذلك فد ددإن التد دددريب الرياضد ددى يد ددتدى الد ددى زيد ددادة قد دددرة العضد ددالت العاممد ددة عمد ددى اسد ددتخال
األكسجين من الدم  ،ويرجع ذلدك إلدى التحسدن فدى توزيدع تددفن الددم إلدى العضدالت المدربدة ،
كما يتدى إلى الزيادة فى القدرة اليوااية عمى مستوى الخمية.
وقدد أكددت د ارسدة لوكاسدكى واخدرون  )2007( Lukaski et alعدن العالقدة بدين الماغنسديوم
ف ددى البالزم ددا والح ددد األقص ددى إلس ددتيالك األكس ددجين ف ددى الرياض دديين الم دددربين أن ددو ق ددد يك ددون

لمماغنس دديوم دو اًر ف ددى األي ددض اثن دداء الت دددريب ع ددن دوره المع ددروف كعام ددل مغ ددارك لمعدي ددد م ددن
اإلنزيمات فى الوظيفة العصبية العضمية.

ويدذكر كاسدومى واخدرون  )1990( Casomi et alان الماغنسديوم يمكدن أن يغدارك فدى نقدل
األكس د ددجين لمعض د ددمة بواس د ددطة انت د دداج  3 ، 2ثن د ددااى فوسفوجميسد د دريدات )DPG

 (2,3ف د ددى

األريثروس دديت وى ددذا يوض ددر وج ددود ى ددذه العالق ددة ب ددين الماغنس دديوم والح ددد األقص ددى إلس ددتيالك
األكسددجين وايضداً تددتدى د ارسددة ميددا غددكرى واخددرون ( )2012وجددود اإلرتبدداط بددين الماغنسدديوم

والحد األقصى إلستيالك األكسجين ،وىكذا يمكن ان نسدتنتن أن لمماغنسديوم دور فدى تحسدين
األداء لمرياضيين رغم انو قد ال يكون لمعامل الوحيد.
اإلستخالصات:
 انخفدداض الماغنسدديوم لدددى متسددابقى جددرى المسددافات الطويمددة وسددباحى المسددافات الطويمددةقبل المجيود.
 انخفدداض تركيددز الماغنسدديوم بعددد المجيددود عنددو قبددل المجيددود البدددنى لدددى متسددابقى جددرىالمسافات الطويمة وسباحى المسافات الطويمة وايضاً العينة الكمية.
 زيادة تركيز الكالسيوم والفوسفور لدى عينة البحوث بعد المجيود عنو قبل المجيود. عدددم وجددود فددرون فددى تركيددز الماغنسدديوم والكالسدديوم والفوسددفور فددى مقدددار التغيددر الحددادثبين قبل وبعد المجيود لدى كل من متسابقى الجرى والسباحة لممسافات الطويمة.
 وجددود عالقددة بددين الماغنسدديوم والحددد األقصددى إلسددتيالك األكسددجين لدددى كددل مددن متسددابقىجرى المسافات الطويمة وسباحى المسافات الطويمة.
التوصيات
 اإلىتمددام بقيدداس نسددبة تركيددز الماغنسدديوم لدددى متسددابقى جددرى المسددافات الطويمددة وسددباحىالمسافات الطويمة فى بداية الموسم التدريبى كمتغر لمكفاءة البدنية لمرياضيين.

 اإلىتمددام بتندداول الماغنسدديوم أمددا فددى الغ دراب او فددى الوجبددات الغذاايددة او بتناولددو كحبددوبوذلك لتعويض الفاقد اثناء المجيود لفترات طويمة.
 -يوص الباحث بتطبين ىذاالبحث.
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