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 التأقلم على الجهد البدني في الجو الحار
يعد التأقلم الحراري جزءًا من التكيف الفسيييييييييييليجص الجي يحايييييييييت فج زر ال سيييييييييم ال  تلف  جراء 
التدريب البدنص فص ال ي الحار. ويحدث التأقلم الحراري نتي   للتعرض بشييييييييييييييي ت متكرر ومتدر  
لل  د البدنص فص ال ي الحار، والنتي   هص زيادر قدرر الشييييييييييييييي د الب نداء ال  د البدنص  ح  

لظروف ال ييي  الحيارر، من ل ت  حسييييييييييييييين وييازف ال  ياز اليدوري وزييادر فيااليي  ج ياز وطيأر ا
التنظيم الحراري وا زان السيييازت فص ال سييم. هجت التتيراي ابي اتي    عت اييير ابج اد الحراري 
نلف وطأر الب ويازف ال سيييييييم ونقت ننرًا، فن د نن ار فاح درج  لرارر ال سيييييييم ي ين بعد التأقلم 

رقي  العسييييييبر، وقدرر الشيييييي د الب الت لد من الحرارر  تحسيييييين،   ا  سييييييت يب التدد نقت م ا 
تعرق ندنب ، و كين مسيييت ت اتب  الون ثر  فاءر ل  اً  للتدريب البدنص بشييي ت فعات، فتايييب  ن بر

ب  نقت ،   ا نن إفراز العرق بعد التأقلم يايي)ني يبدن ال سييم بالتعرق مب رًا مرارن  ب ا قبت التأقلم 
د ن ثر  قدرر الب  رشييييي اييييارم ا يشييييير إلب نن ال سييييم  ،الب  ليريد الايييييدييل )ال ل   ءً التيا

 .   م وإبراءت دالت ال سمهجا العنار ال
ب دون الراييييييييد اند نداء ج د تدنص ويؤدي التأقلم الب ال ي الحار إلب ان فاض ضيييييييرلاي الرل

لدل ن ثر لدد ال تأقلم مرارن  ، ويزداد  دفر الدل إلب ال لد، ويايييييييب  ل م ت زما ادون افقايييييييب
بتير ال تأقلم، م ا يزيد من ل م الضرل  ولالتالص زيادر نتا  الرلب )وهي مردار الدل الجي يض ه 

بابضيياف  إلب ما سييبر، ين فت اسييت دال جلي يجين العضيي ي ننناء  الرلب فص الدقير  اليالدر .
بدنص إنتا  ل ت اللبنيك فص ال  د ال ال  د البدنص دون افقاب بعد التأقلم، م ا يعنص ان فاض

 دون افقاب.
ومن ال  لظ نيضييًا نن يوي اللياق  البدني  العالي  يتعرقين بايييرر نسييرح من يوي اللياق  ال ن فضيي  
اند نداءهم ل  د تدنص اند نفس ال سييتيد من الشييدر، ولجا ف ن م ي زنين لرارر نقت دالت نجسييام م 

م ا ي عل م نقت ارضيييييي  ل ايييييياباي الحراري .   ا يتحسيييييين زمن ال  د مرارن  بتير ال زرين تدنيًا، 
  م  ت مظاهر االسييييت اب  الفسييييييليجي  1البدنص لدي م بعد لايييييت التأقلم. وييضيييي  ال دوت رقم )

نيال إلب نسيييييبياين، مرارن  ب ا قبت  11لل  د البدنص فص ال ي الحار بعد فترر من التأقلم   تراوح من 
 لدوث التأقلم.
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  ،1، ال يضييييييييييييييح  فص ال دوت رقم )ل  د البدنص فص ال ي الحارالب اقلم أن نهم مظاهر التإن م
 ، وان فاض معدت ضييييرلاي الرلب اندفص سييييازت العرق والكليريد )ال ل   ل ي  رشيييييد طرح الايييييدي

نداء ج د تدنص دون افقايييب مي زيادر ل م الدل ال ضييي يل فص  ت ضيييرل  من ضيييرلاي الرلب، 
  ا نن معدت التعرق يزداد ويبدن يلك مب رًا مرارن  ب ا قبت لدوث التأقلم، ونليرًا ف ن ل م سيييازت 

طه من السيييييازت دالت ال سييييم، افمر الب زما يزداد لدد الشيييي د ال تأقلم، م ا يعنص زيادر التيا
الجي يحسييييين من قدر ه الب م ات   ار فاح درج  لرارر ال سيييييم الداللي ، الناج   من نداء ال  د 

 .البدنص فص ال ي الحار 

مظاهر االستجابة الفسيولوجية للجهد البدني بعد التأقلم على الجهد البدني في الجو الحار  (:1جدول رقم )
 تأقلم.مقارنة بما قبل ال

 االستجابة بعد فترة من التأقلم المتغير
 يومًا  11 -11لمدة 

 تنخفض ضربات القلب
 يزداد حجم الضربة

 تنخفض درجة حرارة الجسم
 تنخفض درجة حرارة الجلد

 يزداد معدل التعرق 
 تحدث مبكراً  مستهل )بداية( التعرق 

 ينخفض محتوى العرق من الصوديوم
 تزداد البدنيمعدل القدرة على الجهد 

 ينخفض التعب العضلي
 يزداد حجم السوائل خارج الخاليا

 يزداد حجم بالزما الدم
  Binkley, et al, J Athletic Training, 2002, 37: 329-343 :المصدر         

إن ان فاض معدت طرح الايدييل فص سازت العرق يعزد لزيادر ل م الب زما والتنشيط ال رمينص 
   ر يز بعت ال نح ي فص سيييييييييازت العرق لدد 2الحاايييييييييت بعد التأقلم، وييضييييييييي  ال دوت رقم )

م  يا  من افشيييي ار الرياضيييييين واير الرياضيييييين، ويظ ر نن التأقلم الجي لدث فص  رشيييييد 
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يريد لم ي ن مرتاييييييييييرًا الب الج ير فرط، تت شيييييييييي ت نيضييييييييييًا ابناث. نما نييناي الايييييييييييدييل والكل
ييل اناييرًا ويعد الايييدالبي اسييييل فلم  تأنر من جراء التأقلم الب ال  د البدنص فص ال ي الحار. 

ملص  141-141 ر يزت فص الب زما يبلغ  ال ًا بأنال سيييييييييييييييم، بلتح م فص ل م السييييييييييييييييازت لم  ًا 
إلب ناراض نرد فيؤدي يلييييك ملص ميت/لتر  131مسيييييييييييييييتيات ان ان فت  ، نمييييا إياميت/لتر
 . الايدييل

 تركيز بعض املنحالت يف العرق )ملي مول/لرت( لدى األشخاص املتدربني   مقارنة بغري املتدربني. (:2جدول رقم )

 (K+)البوتاسيوم  (Cl -)الكلوريد  (Na+)الصوديوم  العينة
 1 51 53 ذكور متدربون 

 1 01 01 متدربين ذكور غير
 1 14 02 إناث متدربات

 1 09 113 إناث غير متدربات
** يتم إعادة امتصاااال الصاااوديوم والكلوريد من العرق قبل خروجض  بغرد تريااايد هرين العنصااارين  على عك  

المغنيسايوم و  البوتاسايوم والكالسايوم والمغنيسايوم التي ال يعاد امتصاا اها  لهرا نجد كن تركيز البوتاسايوم والكالسايوم
 في العرق وفي بالزما الدم متساويًا.

 Wilmore J & Costill D, Physiology of Sport & Exercise, 1994, p. 323 :المصدر
 

  فيظ ر لنا نتازج دراسييييييي   يضييييييي  اسيييييييت اب   ت من درج  لرارر ال سييييييم 1نما الشييييييي ت البيانص رقم )
السييييياا  بعد لدوث التأقلم مرارن  ب ا  ان ومعدت ضيييييرلاي الرلب ل  د تدنص مد ه سييييياا  ونايييييف 

اليه الحات قبت التأقلم، ليث نايييييييب  من الياضييييييي     ن الرياضييييييييين من تجت ال  د البدنص نفسيييييييه 
ب عدت ضيييييييييييييييرلاي قلب نقت ودرج  لرارر ندنب بعد  أقل  م مي ال ي الحار مرارن  ب ا قبت التأقلم. 

 تد من م ارسيييييييييي  التدريب البدنص فص ال ي وللحايييييييييييت الب مظاهر التأقلم ال شييييييييييار إلي ا نا ت، ال
الحار، وليس التعرض فرط للحرارر دون  دريب. ويعت د مردار التأقلم الب التدريب البدنص فص ال ي 
الحار الب ادر ايامت من ا الع ر، ونيح ال نس، والرطيل  ال ارجي ، واللياق  البدني ، ويعترد نن 

نيال إلب نسيييبياين من  11د البالغ ل ت مدر  تراوح  من التأقلم التال مي ال ي الحار يحدث للشييي 
 التدريب البدنص ال تيسط الشدر.
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نما ان ال در التص يضييييييي حت ل ل ا التأقلم مي ال ي الحار بعد نن ي ين قد ا تسيييييييبه الرياضيييييييص، 
نسياتيي. إن نوت متتير يبدن باالضي ح ت هي يلك ال تتير  4فيعترد نن ا  تراوح من نسيبياين إلب 

جي لات له التأقلم نواًل، لجا نرد نن نوت ما يض حت )نوت من يفرد التأقلم  هي معدت ضرلاي ال
الرلب ولري  ال تتيراي الرلبي  التنفسييييييي  افلرد، ال ًا بأن الرياضيييييييين الجين ي تلكين معداًل االيًا 

معداًل  ن من االسييت  ا افقاييب لي سيي ين ي ين اضيي ح ت التأقلم لدي م نبذأ من الجين ي تلكي 
 من فضًا من االست  ا افقاب لي س ين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

استجابة درجة حرارة اجلسم ومعدل ضرابت القلب جلهد بدين قبل وبعد التأقلم على اجلهد البدين يف : (1شكل رقم )
 (.King, et al., J Appl Physiol, 1985) اجلو احلار
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لدد الرياضييييص، ال تد من م ارسيييي  التدريب البدنص فص ولكص يحاييييت التأقلم التال مي ال ي الحار 
ال ي الحار، وليس فرط التعيد الب ال ي الحار دون  دريب )ني العيش فص البيئ  الحارر ، ليث 
إن لدوث التأقلم الب ال ي الحار فرط من ل ت العيش فص ال ي الحار دون  دريب تدنص، يريد 

ك البيئي  الحيارر، لكن البعت ارلر من  ليك إلب اسيييييييييييييييت يابي  بعت اليييازف الفسيييييييييييييييييليجيي  لتلي
الييازف مرهين اسييييييت اتته و أقل ه تتزامن التدريب البدنص مي ال ي الحار، و شييييييير نتازج دراسيييييي  
ان الفروق فص ارنار الفسيييييييييييييييييليجي  الناج   ان التأقلم لث ث لاالي م تلف  هص: التأقلم الب 

د البييدنص فص ال ي البييارد، والتييأقلم الب ال  ييد ال ي الحييار دون  ييدريييب تييدنص، والتييأقلم الب ال  يي
، إلب نن من لاازد التأقلم الب  3،   ا هي ميضحًا فص ال دوت رقم )البدنص فص ال ي الحار

التدريب البدنص فص ال ي الحار زيادر ملحيي  فص ل م ت زما الدل، و تير نيح اليقيد ال سيييييييت دل 
ال الدهين فص ال  د البدنص التح لص ، وزيادر فص  زويد العضيييييييييي ي بالذاق  )ليث يزداد اسييييييييييت د

النشيياا العاييبص السيي بثاوي، و حسيين االسييت  ا افقاييب لي سيي ين، و حسيين اقتاييادي  ال  د 
البدنص )ني ان فاض اسييت  ا اف سيي ين ننناء ال  د البدنص دون افقاييب ، وان فاض ضييرلاي 

رق، و حسيييييييين الردرر الب الت لد الرلب. نما ان فاض درج  لرارر ال سييييييييم، وان فاض اتب  التع
من الحرارر ان طرير الح ييت نو ابشيييييييييييييييعيياح، ف  ييجييد الت ف ملحيع تين التييأقلم النيياجم ان 

 التدريب فص ال ي الحار نو التأقلم النا ج ان العيش فص ال ي الحار دون  دريب تدنص.
لتعرق  ت اتب  اوللتأ يد الب نه ي  التدريب البدنص، لاايييييييييييي  فص ال ي الحار، وننرت الب مسييييييييييييت

الع ق  تين درج  الحرارر الداللي  لل سيييم ومعدت  نشيييير إلب نتازج دراسييي   يضييي ومردار التعرق، 
اسيييييييييييييييت يييابييي  التعرق، ليييدد ن ث م  ياييياي من اففراد: ال   ياييي  افولب   ثيييت نفرادًا متيييدرلين 

ار، مي ال ي الحي ومتيأقل ين مي ال ي الحيار، وال   ياي  الثيانيي  هم نفراد متيدرلين اير متيأقل ين
نميييا ال   ياييي  الثيييالثييي  فت ثيييت نفرادًا اير متيييدرلين واير متيييأقل ين مي ال ي الحيييار. ويظ ر من 

ننه اندما ي ين الشيييييي د اير متدر  واير متأقلم مي ال ي الحار ف ن التدد العرقي  فص  النتازج
يي   )ني  كين تداي  درج  مئ 3373ال لد ال  بدن ب فراز العرق إال بعد تليغ درج  لرارر ال سييييييييييييم 

اسييييت اتت ا نبذأ من الحالتين افلير ين ، نما بالنسييييب  للشيييي د ال تدر  واير ال تأقلم ف ن تداي  
ال تدر   درج  مئيي ، وفص لال  الشييييييييييييييي د 3371التعرق  كين اند درج  لرارر داللي   عادت 

 3372اللي   يازي ل ي الحار ف ن مسيييييييييييييييت ت اتب  التعرق ي ين اند درج  لرارر دمي اوال تأقلم 
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م ا يؤ د  ،)ني  بدن التدد العرقي  بالع ت فص وق  مب ر مرارن  بالحالتين السييييابرتين  درج  مئيي 
ودورت فص لفت اتب  التعرق، ولالتالص سرا  الت لد من نه ي  التدريب البدنص فص ال ي الحار 

 الحرارر ال  زن  دالت ال سم من جراء ال  د البدنص فص ال ي الحار.
 

التأثريات الفسيولوجية النامجة عن التأقلم على اجلو احلار دون جهد بدين، والتأقلم على اجلهد البدين  (:5جدول رقم )
 يف اجلو البارد، والتأقلم على اجلهد البدين يف اجلو احلار.

التأقلم على الجو  المتغير
 الحار دون جهد بدني

التأقلم على الجهد 
 البدني في الجو البارد

التأقلم على الجهد 
 البدني في الجو الحار

 ++ + ++ انخفاد عتبة التعرق 
زيااااادة التخل  من الحرارة عن  ري  

 الحمل واإليعاع
++ ++ ++ 

 ++ + + زيادة حجم بالزما الدم
 ++ ++ - انخفاد ضربات القلب

 ++ + ++ انخفاد درجة حرارة الجسم
 + + + انخفاد درجة حرارة الجلد

 ++ ++ - الوقود المستخدمتغير نوع 
 ++ ++ + زيادة النشاط العصبي السمبثاوي 

 ++ ++ - زيادة االستهالك األقصى لألكسجين
 + - - تحسن اقتصادية الجهد البدني

 ++ ++ - التأقلم على الجهد البدني في الجو البارد
 ++ - + التأقلم على الجهد البدني في الجو الحار

 )+( أتثري متوسط     )++( أتثري مرتفع    ( أتثري حمدود  -)    
 Armstrong & Maresh, Sports Med 1991, 12:302-312 :المصدر    
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