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بمستوى االنجاز ومدى مساىمتو في انتقاء عداء  (H.LDHعالقة ارتباط إنزيـ )
 متر ٠٨٨

 برفسور بف قوة عمى                   زرؼ محمد  .د                   د. ميـ مختار 
biomeca.zerf@outlook.com 

 متر ٠٨٨نتقاء عداء االنجاز الرقمي. ا .(H.LDHإنزيـ )الكممات الداللية: 
 

 ممخص البحث
تعرؼ عبلقة كفاءة القمب العداء في السرعة التخمص مف حمض البلكتيؾ ىدفت الدراسة الى 
في انتقاء  اً أساسي اً ىا معيار د( التي نعH.LDHتحدده مستويات إنزيـ ) كمتغيرات فيسيولوجية

 شر بمستوى اإلنجاز.كشفت الدراسة الحالية عمى مدى ارتباط ىذا المؤ  اذمتر  ٠ٓٓعداء 
 

Impact of (H.LDH) In the 800 meters’ athlete selection 
Corresponding author: Zerf Mohammed2 

1Physical Education Institute Laboratory OPAPS 
University of Mostaganem, Mostaganem 27000, Algeria 

 
The study aimed to identify the heart of hostility efficiency relationship 

in speed to get rid of lactic acid based on the level of the (H.LDH) and 
ranking of the runner in official competitions On the basis of statistical 
treatment we recommend to Detrained the level of this enzyme in the 
selection of the runner 800m. 
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 مقدمة:-1
متر جري تعد مف المسافات المتوسطة وتقع ضمف منطقة الشدة األقؿ مف 800إف فعالية     

القصوى عند تقنيف األحماؿ التدريبية ليا. لذا فإف أنظمة الطاقة تشترؾ كميا في أداء ىذه الفعالية 
إلى  تباينت المصادر الفيسيولوجية في ذكر نسب الطاقة البلىوائيةو ولكف بنسب متفاوتة، 

% عمى التوالي و مصدر آخر يذكر أف 5 -%  95اليوائية، فبعضيا يذكر بأف النسبة ىي 
 ( ،2010)يوسؼ الـز كماش % عمى التوالي.15 -% 85النسبة 
 ليذا إف تدريب اختصاص المسافات المتوسطة يعتمد تنمية التحمؿ البلىوائي حيث يذكر    

(Wener W.K. Hoeger, Sharon A. Hoeger, 2015)  أف رياضيي العدو ال يمكف أف
 يحققوا نتائج عمى المستوى الدولي إف لـ تكف عندىـ الطاقة البلىوائية عمى درجة عالية.

مف ذلؾ يتضح لنا بأف المصادر كميا ترجح تفوؽ النظاـ البلىوائي عمى اليوائي وبالرغـ مف     
كمما ازداد الزمف أصبح قريبا إلى النظاـ ذلؾ فإف ىذا التبايف يعود إلى زمف أداء ىذه الفعالية إذ 

 .يرتبط ذلؾ بفئة البلعبيف سواء كانوا مبتدئيف أو ناشئيف، ذكورا أـ إناثاو اليوائي 
 (American Sport Education Program, 2008) 

متر وليس  400وبما أف ىذه الفعالية تستغرؽ ركض دورتيف حوؿ الممعب والبالغ     
ة القصوى لذا يكوف ىناؾ توازف في إستخداـ الطاقة لممحافظة عمى باإلمكاف قطعيا بالسرع

متر  100تكممتيا بكفاءة عالية في بداية الركض يكوف النظاـ الفوسفاجيف ىو السائد و لمسافة 
متر يتكوف نظاـ الطاقة  700ثـ يبدأ بخفض السرعة لتكوف أقؿ مف القصوى و لمسافة حوالي 

 (Owen Anderson, 2013) الغالب ىو نظاـ حامض البلكتيؾ.
متر األخيرة يزيد العداء في السرعة مما يؤدي إلى إنخفاض في األكسجيف مما  100في الػ     

وبالتالي يؤدي إلى تراكـ عالي لحامض البلكتيؾ في  ، O2 يؤدي إلى العمؿ بعدـ وجود الػ
لية عمى تعويد العضبلت والدـ ويسرع في ظيور عبلمات التعب لذا يكوف التدريب ىذه الفعا

العضبلت عمى العمؿ بالشدة القصوى واألقؿ مف القصوى بالرغـ مف تراكـ حامض البلكتيؾ و 
 (Earl W. Fee, 2005) تطور نظامي الطاقة البلىوائي و اليوائي.

ف مف ىذا اإلنزيـ لدى اإلنساف، أحدىما في العضمة و يف خمفية عممية تشير الى وجود نوعم 
يقوـ إنزيـ العضمة بتشكيؿ البلكتيؾ           اذ (،H.LDHني في القمب )( ،والثاM.LDHيدعى )

بتنظيـ التفاعؿ العكسي أي يتحوؿ البلكتيؾ             (H.LDH)مف البيروفيؾ بينما يقوـ إنزيـ القمب 
إلى بيروفيؾ، وىذا اإلنزيـ ينتشر في ألياؼ عضبلت القمب كما يوجد في األلياؼ العضمية 

يوجد اإلنزيـ الخاص بالعضمة في ألياؼ العضمة الييكمية ، ويجب أف نأخذ في عيف البطيئة،فيما 
أنو مف الممكف أف يقمؿ نشاط إنزيـ  اذاإلعتبار أف ىذه المبلحظة تعتبر إلى حد ما نظرية،
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(H.LDH نتيجة زيادة الحمضية والتوجد دالئؿ محددة في تأثير التدريب الرياضي عمى ىذا)
(بينما سجمت دراسة اخرى H.LDHى الدراسات نقصا  في نشاط إنزيـ )سجمت إحد اذاإلنزيـ 

 (H.LDH( زيادة في نشاط )1967عدـ حدوث تغيرات، وقد أظيرت دراسة )جولنيؾ وسيموف 
في عضمة القمب لدى فترات الراحة لدى فئراف التجارب بعد تدريبيا لعدة أسابيع عمى التحمؿ في 

 (في العضبلت الييكمية . M.LDHقص نشاط إنزيـ )السباحة، في الوقت الذي لوحظ فيو ن
( مقارنتا بمراتب H.LDHتعرؼ نشاط انزيـ)أساس ما سبؽ جاءت ىذه الدراسة  وعمى
 العدائيف.
وىذا خمفية ميدانية الحظيا طاقـ العدائييف الناشئيف الجزائرييف ال يمتمكوف السرعة الكافية   

ي يعزونيا الى تقصير في البرامج التدريبية التي متر االخيرة والت 400في انياء السباؽ خاصة 
 أىممت تنمية التحمؿ البلىوائي لما لو مف أثر فعاؿ في رفع الكفاءة الوظيفية لؤلجيزة الحيوية.

 إشكالية البحث: 
يساعد الجياز الدوري مف التخمص مف حامض البلكتيؾ عف طريؽ زيادة توصيؿ الدـ إلى  

الدفع القمبي وكثافة الشعيرات الدموية وتوزيع سرياف الدـ، وكؿ العضبلت العاممة نتيجة لزيادة 
ذلؾ يعمؿ عمى سرياف الدـ خبلؿ العضبلت لفترة زمنية معينة مما يسمح بزيادة إنتشار البلكتيؾ 
لى الدـ الذي يقوـ بنقمو إلى القمب و الكبد و العضبلت األخرى الغير العاممة ،وقد دلت  منيا  وا 

( عمى أف الرياضييف أصحاب DOLLKEPPLER & KENLK 1972ؿ،دراسة )دولكبمر وكين
تكوف فرصتيـ أفضؿ في إزالة حامض البلكتيؾ مف الدـ نتيجة قياـ  القموب الكبيرة )كبيرة الحجـ(

األلياؼ العضمية لمقمب بواسطة التدريب الرياضي وىذا يؤكد أىمية تدريبات التحمؿ العاـ لبلعبي 
( في التمثيؿ الغذائي لحامض H.LDH)ساعد نشاط إنزيـ وي المسافات القصيرة والسرعة.

 فإف أي زيادة في نشاط ىذا اإلنزيـ يصحبيا زيادة في التخمص مف البلكتيؾ. وليذا البلكتيؾ،
 ليذا جاءت ىذه الدراسة تعرؼ مستويات ىذا اإلنزيـ مقارنة بمراتب العدائيف.

 وعمى أساس ذلؾ  نطرح اإلشكاؿ العاـ  الموالي:
تبعا لمستوى اإلنجاز الرقمي  (LDH)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نسبة ىؿ     

 متر جري مدرسة األلعاب القوى تيارت؟ 800لمتسابقيف 
 التساؤالت الجزئية:

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أصحاب المراتب االولى والمراتب االخيرة في  -1
 إختبار عداء ؟

 ـ؟ 800في انتقاء متسابؽ   H.LDHفي إختبار ىؿ يمكف اعتماد عمى  -2
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 أىداؼ البحث 
 .عند العدائيف H.LDHتعرؼ مستويات  -
 .مقارنة ىذه الفروؽ بالمراتب -
 :فرضيات البحث 

 الفرضية العامة: -
 متر جري. 800مف اىـ  المعيار  انتقاء عداء  H.LDHمستوى  ديع
 الفرضية االولى: - أ

حاب المراتب االولى واالخيرة في إختبار توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلختبار أص
H.LDH .وىي لصالح أصحاب المراتب االولى 

 الفرضية الثانية: - ب
 متر جري. 800ىو معيار أساسي في انتقاء عداء  H.LDHمستوى 

 :أىمية البحث    
انخفاض مستوى ألعاب القوى الجزائرية بالنسبة لممسافات المتوسطة في المحافؿ الدولية  -

 معظـ اإلطارات.بسبب ىجرة 
 محاولة وضع يعض الضوابط االنتقاء تتماشى واألسس العممية والتخصص. -
 :مصطمحات البحث 

 متر جريا: 800سباؽ 
  مف سباقات المسافات المتوسطة التي يقطعيا العدائيف في دورتيف حوؿ الممعب.

 ( G.Gortor , 1984 ,P50 ) 
 التحمؿ الالىوائي:

 التعريؼ اإلصطالحي: -أ
و فوكس عمى أنو قدرة العضمة عمى العمؿ ألطوؿ فترة زمنية في إطار إنتاج الطاقة يعرف

دقائؽ بأقصى شدة ويتطمب ذلؾ كفاءة في  3ثانية إلى  30البلىوائية والتي تتراوح مدتيا مف 
  قدرة العضمة عمى تحمؿ األكسجيف وزيادة قدرتيا عمى إستخداـ نظاـ الطاقة البلىوائية 

 ( Fox.E 1984 ,P28) كتات.تحمؿ زيادة البلو 
 التعريؼ االجرائي: -ب

 دوف فقداف الكفاءة.مف ىو قدرة العضمة عمى العمؿ لمدة أطوؿ في ظروؼ الىوائية 
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 :H.LDHتعريؼ  -ج
إنزيـ يتوسط التفاعؿ الذي يحوؿ البلكتات إلى بيروفات وكذلؾ التفاعؿ المعاكس. ليذا اإلنزيـ 

 معينة مف جسـ اإلنساف . خمسة نظائر يتركز كؿ نظير في نسج
 اإلنجاز الرقمي :-د
 التعريؼ االجرائي : -أ
ىو قيمة تحدد ما حقؽ في فعالية ممارسة مف طرؼ الرياضي ووحدتيا تكوف  

 الكـ  والمتر.....الخ ،الدقيقة ثانية، بالساعة
 : 19 -18الفئة العمرية  -و
 التعريؼ اإلصطالحي: -أ
جتماعيا و المراىؽ ليس جنسيا فقط بؿ جسديا وعقميا  مرحمة إكتماؿ نيائي ونضج ورشد دتع ا 

ثوب اإلستقرار واإلنسجاـ  وبذلؾ يبدأ المراىؽ في تغيير ثوب الطفولة إلرتداء ثوب الرجولة،
 الحركي.

 (1997 :) بسطويسي 
 التعريؼ االجرائي: -ب
 بداية لنضج اإلنساف. دي مرحمة مف مراحؿ نمو الفرد تعى
 :الدراسات المشابية 
في دراستو )تحديد عتبة التغير البلىوائي كإحدى طرؽ إختيار  1984 يوسؼ ذىبدراسة  -

     في دراستو بعنواف  1996 بيالتاإلعداد الخاص لمتسابقي الجري والمشي لممستويات العميا( و
 ) التوصية باستخداـ قياسات الكتات الدـ لمتنبؤ باألداء في التدريب والسيطرة عمى تدريب عدو

والذي أشارت إلى أف برامج التدريب المقننة تؤثر في مستوى الحالة  المسافات الطويمة (.
الوظيفية بصورة إيجابية كما تؤدي إلى التحسف الجوىري في قابمية البلعبيف عمى بذؿ المزيد مف 

 الجيد مف أجؿ تحسيف مستوى اإلنجاز الرقمي لمسباؽ. 
راسة بعض التغيرات الفسيولوجية والبيوكيمائية د "بعنواف  سعيد عمى حسف سالـدراسة  -

والتربوية المحددة لكفاية بعض أشكاؿ تدريب الجمد الخاص عند متسابقي جرى المسافات 
  ."المتوسطة

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة كمية التربية الرياضية لمبنيف باألسكندرية وعددىا     
ريبيتيف ، خضعت المجموعة التجريبية األولى مجموعتيف تج عمىطالبا قسمت  65حوالى 

 .متر ) 400، 300، 200،  100 (لبرنامج تدريبي متضمف شػػػرائػػح تدريسية قػػػػػصيرة
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لتزمت المجموعة التجريبية الثانية ببرنامج تدريبي تضمف شرائح تدريسية طويمة و قصيرة       وا 
أي نوع مف الشرائح تعرؼ ـ( بيدؼ 3000،100،200،300،400، 2000،  1000) 

التدريسية ) القصيرة و الطويمة أو القصيرة فقط ( أكثر فاعمية في تنمية وتطوير التغيرات التربوية 
  .والفسيولوجية والبيوكيمائية

 :االتيةوقد أسفرت النتائج التي أمكف التوصؿ ألييا عف النقاط    
  .متر1500متر و 800قتي ػػ المجموعة التجريبية الثانية تميزت بتقدـ واضح في مساب

ػػ تحدث الشرائح التدريسية الطويمة و القصيرة معا تكيفات فسيولوجية وتغيرات بيوكيميائية بصورة 
  .أفضؿ

في دراستو بعنواف تأثير تنمية التحمؿ البلىوائي عمى بعض  2004 حمدي محمد عميتوصؿ  -
 ي المسافات الطويمة.المتغيرات البدنية و الفسيولوجية والمستوى الرقمي لمتسابق

وتيدؼ الدراسة إلى معرفة تأثير تنمية التحمؿ البلىوائي عمى بعض المتغيرات البدنية 
 الفسيولوجية والمستوى الرقمي لمتسابقي المسافات الطويمة.و 

ستخدـ المنيج التجريبي و مف أىـ النتائج تحسف  18تحت  اً رياضي 16وقد بمغت العينة  سنة وا 
 دائي المسافات الطويمة.المستوى الرقمي لع

 :منيج البحث 
إف دراسة طبيعة الظاىرة التي يتطرؽ إلييا الباحث ىي التي تحدد طبيعة المنيج ألف         

( ويتـ الوصوؿ  1986:19 :المنيج ىو عبارة عف طريقة يصؿ بيا الباحث إلى حقيقة )الطاىر
ة األساسية التي يعتمد عمييا أف الفكر و إلى الحقائؽ العممية عف طريؽ البحث واإلستقصاء، 

المنيج تكوف عبارة عف محاولة الباحث التحكـ في موقؼ المراد دراستو بإستثناء المتغير أو 
 :1999 :)عبلوي  المتغيرات التي يعتقد إنيا السبب في حدوث تغيير معيف في ذلؾ الموقؼ.

217 ) 
ومسارىا  وألجؿ ذلؾ فقد اعتمد لذا نجد أف كؿ ظاىرة ليا منيج يتبلءـ مع طبيعة فكرتيا      

 الباحث عمى المنيج الوصفي لكونو يتبلءـ مع طبيعة المشكمة المدروسة.
 :حدود البحث 

رض إتماـ العمؿ العممي، إذ غتعد عممية إختيار عينة البحث مف الخطوات الضرورية ل    
لمراد دراستيا يتطمب مف الباحث البحث عف عينة تتبلءـ مع طبيعة عممو وينسجـ مع المشكمة ا

 كوف ىذه العينة تمثؿ مجتمعيا األصمي أصدؽ تمثيؿ. فضبًل عفوحميا.
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ـ صنؼ أواسط، بأعمار  800 تـ إختيار مجتمع البحث ب صورة مقصودة مف عدائي    
عدائيف  18عداء أما عينة البحث فقد تكونت مف   18(، البالغ عددىـ سنة  19 -18)

 متر جري.  800مختصيف في 
 البحث: مجاالت  

 المجاؿ البشري  
تمت التجربة عمى عينة مف عدائي صنؼ أواسط مف فريؽ أمؿ تيارت لمموسـ الرياضي       
 . عدائيف 9والذي كاف عددىـ  2015_ 2014

 
 المجاؿ الزمف 

 ـ2015-2-07كانت في اختبارات الدراسة االستطالعية: -أ
 ـ2015-4-11في  اختبارات الدراسة االساسية: كانت-ب

 جاؿ المكاني:الم 
ممعب قايد أحمد لوالية تيارت و مركز تربية بارات الميدانية قصد الدراسة في أجريت االخت    

 الخيوؿ شوشاوة كرماف.
 بر الدـ لمدكتور معاشي محمد  بوالية تيارت.تأما اإلختبارات المخبرية فاجريت بمخ

LBOURATOIRE D’ANALYSES BOI-MEDICALES    
 :أدوات البحث 

 مف خبلؿ استجواب المدربيف ومتابعة العدائيف ضمف المنافسة والتدريب.: مالحظة والمعاينةال -ا
 متر وتحميؿ الدـ. 800سباؽ : االختبارات - ب
 تـ استخداـ برنامج ابأس س  : الوسائؿ اإلحصائية -ت
 

  بالفرضيات: تياومقابم ياوتحميمعرض النتائج 
 بيف المتسابقيف H.LDHنسبة  يبيف النتائج فروؽ مستوى إختبار (1جدوؿ رقـ )

 إختبار
H.LDH 

 الداللة ـ داللة د ح ت ج ت ـ ع س   ف 

 946,77 187,55 9 اختبار المراتب االولى
10.43 1.85 

 
8 
 

 داؿ 0.05
 672,44 216,22 9 اختبار المراتب االخيرة
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التي تتمثؿ      ( 1)ا في دراستنا في الجداوؿ رقـ مف خبلؿ نتائج البحث التي توصمنا إليي    
حيث اف قدرة التخصص  LDHفي وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المتسابقيف في نسبة استيبلؾ 

حيث .تنعكس في مستوى كفاءة القمب في التخمص منو وىذا أشرنا اليو ضمف مقدمة ىذا البحث
رة محمد عرابى أحمد في دراستيا بعنواف" تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت إليو سمي

 لدى السباحيف الناشئيف". L D Hتأثير برنامج تدريبي مقترح عمى نشاط إنزيـ 
تتفؽ ىده النتائج مع فروض البحث ضمف فارؽ المراتب وعبلقتيا بتخمص مف حامض  اذ   

نجد اف قياس  البلكتيؾ الذي يعد أحد األسباب الرئيسة التي تسبب في اإلجياد العضمي، لذا
نسبة الكتات في الدـ يمثؿ مؤشرًا ىامًا عف اإلجياد العضمى نظرًا ألف مستوى الكتات الدـ ىو 
المؤشر الجيد لتحمؿ األداء، وألف استجابة الكتات الدـ لمتدريب حساسة جدًا فإف برامج التدريب 

رتباطًا باستجابة مستوى استيبلؾ االكتا وعمى أساس ، ت الدـتحتاج إلى تخطيط أكثر تخصصًا وا 
فى (   LDHفارؽ المراتب يرجع الى مستويات أنزيـ النازع لمييدروجيف )اف  تمؾ النتيجة نؤكد

التخمص مف حامض البلكتيؾ، وزيادة تركيز ىذا األنزيـ يصحبيا زيادة في التخمص مف حامض 
أف و  لبيروفيؾ، اأنو نازع لمييدروجيف ، وبالتالى يحوؿ حامض البلكتيؾ إلى حامض  اذالبلكتيؾ 

مورفيف الدـ( يعمؿ كناقؿ كيميائى، ويدخؿ فى كثير  ) Beta – endorphinsالبيتا أندورفيف 
مف العمميات الفسيولوجية ، ويساعد عمى زيادة إفراز بعض اليرمونات مثؿ الجموكاجوف 

 (Jones,K, 2000) (2002( )محمد، 2004)طو ، خميؿ،  واألنسوليف
 بيف المتسابقيف 800ائج فروؽ زمف إختبار( يبيف النت2جدوؿ رقـ )

إختبار االنجاز 
الرقمي لسباؽ 

 ـ800

د  ت ج ت ـ ع س   ف 
 ح

ـ 
 الداللة داللة

 0,012 2,15 9 إختبار اوائؿ

4,60 1,859 
 
8 
 

 داؿ 0.05

إختبار أصحاب 
 0,107 1,81 9 المراتب االخيرة

بحيث  كانت  (2)لبحث التي توصمنا إلييا في دراستنا ضمف الجداوؿ رقـ مف خبلؿ نتائج ا    
متر جري لصالح 800ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في إختبار مستوى اإلنجاز الرقمي لسباؽ 

في دراستو بعنواف تأثير  ( 2004 :)عميوىذا ما توصؿ إليو  .اإلختبار أصحاب المراتب االولى
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ض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمستوى الرقمي لمتسابقي تنمية التحمؿ البلىوائي عمى بع
المسافات الطويمة. مف خبلؿ ما سبؽ نؤكد اف تطوير الحاصؿ في مستوى األداء البدني لممراتب 

ف ظيور التعب مشكمة فسيولوجية تؤثر إ اذعب، تاألولى يرجع الى قدراتيـ في تأخير ظيور ال
 .(2012حميد، )عبد ال بصورة سمبية عمى ترتيب.
 االستنتاجات والتوصيات:

 نخمص إلى التوصية اآلتية: ةمف خبلؿ النتائج المتحصم 
 .(جري)متر 008مف المعاير األساسية في انتقاء عدائيف  LDHيعد مستوى استيبلؾ   
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