 2019 א אאE0F   א موא  א دא

 °éﬂ ÃÚ^¢]íf×Ş
 Ö]àÚíßﬂéÂï‚Ö h^fjj‰÷]î×Âíuç×¹]íﬂéÖ^Âå^é¹]m`i
(íéÞ]‚éÚíﬂéfè†Ÿí‰]…E
*

îŠéÂ<‚Û¦
2019  جوان30 تاريخ القبول

2019  جوان18 تاريخ اإلرسال

ّ تناولت هذﻩV“~
ّ ى االستتباب لدى- املياﻩ عال ّية امللوحة ع#$الدراسة تأث
عينة من طلبة املدرسة العليا
ﬂ ×Ú
ّ
ّ ى-طبقت ع
ّ  وقد،الجزائر-لألساتذة بالقبة
30 و، ذكرا15) ( طالبا45) ن$متكونة من خمسة وأربع
عينة
ّ
ّ
ّ
ّ ى آل ّية االجتفاف- كان شديدا ع#$التأث
ّ  الذي جعل هذﻩ،ي-الداخ
اآلليات
 حيث بينت النتائج أن هذا،(OPأن
ّ ى ارتفاع درجات الهيماتوكريت والحلول ّية عند أفرادcمما أدى إ
ّ ،تعجز عن استعادة االستتباب
العينة وذلك
ّ
ّ
ّ ل( ال/ مول0.60 ،0.45 ،0.15) k$اك#jال
 ومنه فأن.ذﻩ املياﻩqr خاصة
 و،( د90 ، د60 ، د30) بداللة األزمنة
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
أن االجتفاف الخلوي
املحرض بتناول املياﻩ عال ّية امللوحة عن طريق الشرب
ا توضحqtاملتوصل إل
النتائج
ّ
ّ ات االستقالل ّية#$التغ
ّ قد
ى ارتفاع ي درجات الهيماتوكريت والحلول ّية وقدcالداخل ّية للجسم واملؤد ّية إ
سبب
ّ
ّ
ّ ى أفراد-بدت أعراضه واضحة ع
.ن الذكور واإلناث$العينة الكل ّية وكذا الفروق الدالة ب
ّ
ّ
 الطلبة-  املياﻩ عال ّية امللوحة- االستتباب-األزمنة-k$اك#jال-  الهيماتوكريت – الحلول ّية:íéﬂ u^jË¹]l^Û×ÓÖ]
ّ
.الجامعيون
Résumé :Cette étude s'est portée sur l’effet des eaux hautement salées sur
l'homéostasie chez un échantillon d'étudiants universitaires de l’Ecole Normale
Supérieure de kouba-Alger.
L’étude a été réalisée sur un échantillon de 45 individus (15 étudiants, 30
étudiantes), les résultats ont montrés que cet effet était intense sur le mécanisme de
déshydratation interne empêchant ainsi de rétablir l'homéostasie, ce qui a induit une
augmentation des taux de l'hématocrite et de l'osmolarité chez les membres de
l'échantillon et ceci en fonction du temps (30, 60, 90 min), et des concentrations
(0.15, 0.45, 0.60 mol/l) de ces eaux.
Par ailleurs, les résultats obtenus montrent que la déshydratation cellulaire
stimulée par la prise des eaux hautement salées par ces étudiants a provoqué des
perturbations métaboliques internes du corps menant ainsi une augmentation des taux
de l’hématocrite et de l'osmolarité, ce qui semble évident sur l'ensemble de
l'échantillon ainsi que les différences significatives entre les individus masculins et
féminins.

mohamaissi@yahoo.com :وني#jيد اإللك# ال، الجزائر، القبة،*املدرسة العليا لألساتذة
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Mots-clés: Hématocrite - Osmolarité - Concentrations - Temps - Homéostasie - Eaux
hautement salées - Étudiants universitaires.

ّ
 VØ}‚Úيعتمد نجاح الكائن ّ
الي ي غزو البيئات املختلفة وكذا القيام بالنشاطات واملجهود ع-ى مدى
كفاءة آل ّية االستتباب ي تنظيم وبقاء قيم الوسط ّ
ّ
الفعاليات
الداخ-ي ضمن حدود مناسبة الستمرار
ّ
الحيوية.
ويمكن تلخيص الوظائف األساس ّية للكهراليات ي اإلبقاء واملحافظة ع-ى توازن املاء و ّ
الضغط الحلوcي
ّ
طبيعية ،والذي يعتمد ع-ى املحتوى الكاتيوني ّ
ّ
خاصة  Na+وسوائل الجسم ،باإلضافة إcى
وكميته،
بصورة
ّ
ّ
ّ
ّ
املحافظة ع-ى توازن الحموضة والقلوية ،ويعتمد ذلك ع-ى ال#jك k$الطبيªي للصوديوم والكلور.
ّ
التنظيم ّية ال¬® تحافظ qrا ع-ى ثبات الوسط ّ
تخضع العضو ّية ملجموعة من ّ
الداخ-ي ي حدود
اآلليات
العادية ،فالوسط ّ
الداخ-ي املحيط بالخاليا ّيتصف بثبات كب #$رغم ّ
ّ
تغ#$ات الوسط الخار°ي ،حيث
القيم
لوحظ مقدرة الحيوانات ي الحفاظ ع-ى ّ
مكونات سوائل الجسم ضمن حدود ّ
ضيقةّ ،
مما يساعد الكائن
ّ
الثبات إcى املراقبة ّ
الدائمة ملجموعة من األعضاء املسؤولة عن
ع-ى العيش ي بيئات مختلفة .ويرجع هذا
ّ
التنظيم ،وqrذا تحافظ العضو ّية بجدا ة ع-ى ثبات واستقرار البيئة ّ
ّ
يسمى ب
الداخل ّية وهذا ما
ر
"االستتباب" )أبوخيط(2011 ،
ّ
السوائل ،وهذا ما جعله يحظى ب ّ
ّ
تتوفر ي بق ّية ّ
ّ
الدراسـات
بخواص فk$يائ ّية كيميائ ّية ال
يتم k$املاء
ّ
ّ
املختلفة ،لكونه ّ
ّ
ّ
الحيوية ،ويوفر الظروف املناسبة لسيـر العـمـلـيـات
العمليات
يؤدي دورا كب#$ا ي
ّ
الحية ،باإلضافة إcى دخوله كجزء ّ
ّ
هام ي تركيب جميع الخاليا والنسج
الفيـزيوكيـميـائـ ّية ي الكائنات
)عي».(1999 ،®º
ّ
ّ
ّ
أن
خاصية املحافظة ع-ى املاء ي النسج تعود إcى العناصر املعدنية ،أما استقالب هذﻩ األمالح ف#$تبط
ّ
ارتباطا وثيقا باستقالب املاء ي العضويات ،وأن املاء األصلح للشرب هو ذلك الذي يحتوي ع-ى األمالح
ّ
ّ
أن توازن الوسط ّ
الداخ-ي ما هو إال الحصيلة العامة للسوائل املحتو ّية
والغازات املفيدة وبنسب ضئيلة ،و
ع-ى املـاء واألمـالح املـعـدنـ ّية ال¬® ي ّ
تم تبادلها ب$ن العضو ّية والوسط الخار°ي من جهة ،وب$ن األوساط ضمن
ّ
ّ
ّ ّ
خلو ّية وخارج خلو ّية للعضو ّية من جهة أخرى )عي» .(1999 ،®ºإال أن هذا النوع من املاء ليس متوفرا ي
ّ
كل املناطق ،واألمر يصدق ع-ى بلدنا أيضا ،حيث تحتوي مياهه ع-ى نسبة عال ّية من األمــالح من نوع كلور
ّ
الصوديوم ) ،(NaClتصل أحيانا إcى نسبة تعجز الكائنات الح ّية عن تناوله ،وهذﻩ مشكلة نراها جديرة
ّ
باالهتمام و ّ
الدراسة ،وذلك من أجل إظهار مدى تأث #$هذا النوع من املياﻩ ع-ى اإلنسان فk$يولوجيا
واستقالبيا وكيمياء حيوية ،وأخ#$ا ع-ى الجانب ّ
الصي ).(Johnson A.K and Thunhorst R.L, 1977
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ّ
تجريبية ،وذلك إللقاء ّ
ّ
الضوء ع-ى
لذا نرى أنه من األهم ّية بمكان دراسة هذﻩ املشكلة دراسة علم ّية
ّ ّ
ال#jك k$ع-ى مستوى ّ
الدم :وذلك بدراسة قيم ونسب الهيماتوكريت
مدى تأث #$املحاليل امللح ّية عالية
والحلول ّية )البيطار وآخرون.(1994 ،
ّ
املعدنية ،عند ّ
تعرض العضو ّية للعوز املائي إcى رقـابـة نـشـطة
تخضع عمل ّية امتصاص املاء واألمالح
ّ
متعددة اآلليات ،مثل آل ّية تنشيط جملة الرين$ن ،انجيوتانس$ن ،اال ّلدوس#jين والفازوبريس$ن املركزي
واملحيطي ،إذ يالحظ -أثناء العطش -زيادة ي كم ّية (aginine-vasopressine) AVP؛ ّ
مما يسمح بإعـادة
ّ
ّ
ّ
ّ
امتصاص املاء ي سو ّية الك-ى ح¬ Oيتس OÙلألعضاء والنسج عدم التعرض لالجتفاف والتبدل ي شحنات
الضغط ّ
اآلليات إcى فع ّ
الوعائية ،بينما ّ
تؤدي بعض هذﻩ ّ
ّ
املستقبالت القلبـ ّية
الدموي وزيادة ي تركNa+ k$
ر
حيث تعمل جميع هذﻩ اآلليات ع-ى تنشيط تناول املاء ).(Poirier Jarques, 2004
ّ
ّ
والهامة ي تنظيم التوازن املائي
تلعب جملة الرين$ن أنجيوتانس$ن اال ّلدوست#$ون أحد األدوار األساس ّية
ّ
امللي ،وكذا ّ
ّ
تحريضيا ع-ى نقل أحد
الضغط الشرياني ) ،(Sato et Coll., 1996كما يلعب الرين$ن دورا
ّ
الغلوبيلينـات املصـليـة ،وبذلك تعمل ع-ى تفكيك جزيئة مولد انجيوتانس$ن ،وßي من الغليكوبروتيئينات
ّ
الكبد ّية ب$ن جزيئ¬® لوس$ن الواقعة ي املركزيـن  10و 11مسبـبة تحريـر ببتيد عشاري ،هو األنجيوتانس$ن I
ّ
) ،(AIوهو الجوهـر واألســاس ألحــد أنــزيـمات التحــويـل هـيDipeptidyl carboxypeptidase conversion:
ّ
وال¬® تعمل ع-ى فصل هذا الببتيد ) (AIي املوقع$ن  8و  9معط ّية ميالد أحد الببتيدات الثمانية ،هو
ّ
تحرر األسبارتات ) (Aspartateي املوقع ) ،(1حيث ي ّ
النشاط املرتفع وال¬® ّ
تم
األنجيوتانس$ن  (AII) IIذات
ّ
ّ
متحولة إcى ).(AIII
هذا التفاعل ي الكبد،
ّ
الحجمي املص-ي فور انبعاث آل ّية إفراز الرين$ن ،وقد ّتم اكتشاف هذا االنخفاض ع-ى
يبدأ االنخفاض
ّ
ّ
مستوى الك-ى .لقد لوحظ أيضا أن لألنجيوتانس$ن  IIدورا حاسما ي إصالح وتحديد التوازن املائي امللي
ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة عند تناول املحاليل امللح ّية ال¬® يبدأ
ويسبب ع-ى املستوى املركزي الشعور بالعطش الشديد،
ّ
ّ
ّ
تأث#$ها ي املنطقة فوق البصرّية امل ّ
توسطة ،وكذا الحجاب ) (Septumفأن له دورا آخر يتمثل ي التأث#$
ّ
مما يسبّـب ا تفاعـا ي ّ
املحيطي ،أي ع-ى انقباض األوع ّية ّ
الضغـط الشريانـي حيـث يتـيـح انطالق آل ّية إفراز
ر
الكاتيكوالمينات ،واال ّلدوست#$ون من ّ
الغدة الكظرّية وال¬® تضيف مفعولها إcى مفعول .AVP
ُqçدم  AIIبواسطة أنزيمات  ،Angiotensinasesمنتجة ّ
كميات صغ#$ة من ببتيد سباèي هو ""A III
فاألنجيـوتانسيـن  IIإذن هـو الوسيـط األساس املثـيـر للعـطـش خـارج خلـوي ) ،(Mann et Coll.,1987وله تأث#$
ّ
ّ
ع-ى التواتر ،كما ينشط إفراز اال ّلدوست#$ون عند االنخفاض الحجمي ) .(Stricker, 1968أما  AIIاملحيطي
فليس له تأث #$واضح ي آل ّية العطش املستمر ،وال يستطيع ي الواقع املشاركة ي تنظيم سو ّية املاء ـ املعدني
ّ
ع-ى املدى الطويل ).(Blair-Wes et Coll., 1994; Bookstein et Coll., 1996
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ّ
وي ضوء ما ّ
تقدم فأن اسqïالك املاء واألمالح املعدنية ،يخضع لسلوك$ن متباين$ن ،حيث يقوم أحدهما
مما ّ
بمراقبة املاء ،واآلخر بمراقبة اسqïالك األمالحّ ،
يؤدي إcى تنشيط األنجيوتانس$ن  IIواملستقبالت
ّ
الحجمية ،أثناء ّ
تعرض العضو ّية لالجتفاف خارج خلوي ).(Johnson et Thunhorst, 1997
ّ
ّ
ّ ّ
جليا أن املاء من العوامل األساس ّية الذي يتحكم ي التوازن واالستتاب ،ويعمل ع-ى نقل مختلف
يبدو
ّ
ّ
الجزيئات إcى جميع األعضاء والنسج وح¬ Oع-ى املستوى الخلوي ،كما ي ّ
تم طرح العديد من املواد الضارة
ع#ﻩ إcى خارج الجسم.
ّ
ّ
متعددة من املاء ،منه العذب ،ومنه املالح بدرجات مختلفة ،ومنه ّ
الصاي
ويالحظ ي الطبيعة أنواع
ّ
)املقطر( ،ومنه ّ
امللوث ،وأن األصلح منه للشرب هو ذلك الذي يحتوي ع-ى األمالح املعدن ّية والغازات
ّ
ّ
ّ ّ
متوفر ي ّ
كل مناطق الوطن ،حيث تحتوي مياهنا ع-ى
املفيدة بنسب ضئيلة ،إال أن هذا النوع من املاء غ#$
ّ
ّ
تؤثر ع-ى االستتباب ّ
ّ
الداخ-ي
خاصة ملح الطعام ) ،(Naclتصل أحيانا إcى نسب
نسب عال ّية من األمالح ،
) (Homeostasieللكائن الي وتوازن سوائله ،ومن ّثم ال تتناول منه ّإال ما يسد الرمقّ ،
مما يؤدي إcى رد
ّ
املتمثل ي استجابة بعض املراكز العصب ّية ال ّ
خاصة بذلكّ ،إما تنشيطا أو تثبيطا ،حيث
فعل فk$يولو°ي
ّ
ّ
األمنيات الحيوية أو مشتقاqñا مثالّ ،
ّ
كميا ونوع ّيا ،حسب كم ّية اصطناعها ي هذﻩ املراكز
يمكن قياس
ّ
وذلك تحت تأث #$نسبة ملوحة املاء املتناول ي الشرب ،وما يتلوها من ّ
تبدالت ع-ى توازن سوائل الوسط
ّ
ّ
املؤشرات األساس ّية ّ
ألي تبدل يحدث ع-ى
الداخ-ي وال¬® يمكن قياس حلوليqïا والهيماتوكريت ،وßي من
ّ
الت ّ
توازن سوائل هذا الوسطّ ،
كيف ) (Adaptationمع الظروف الوظيف ّية والبيئ ّية
مما يتيح لهذﻩ الكائنات
ّ
ّ
الطبيªي بعد ّ
املحيطة qrا ،وهو مايسمح بإعادة التوازن املائي-املعدني لوضعه
تعرض هذﻩ الكائنات ألي
ّ
التوازن للمراقبة ّ
ّ
العص ®òمع األخذ
الدائمة من الجهاز
ضياع مائي أو تكدس امللح ي جسمها ،ويخضع هذا
بع$ن االعتبار ّ
السوائل ال¬® يحصل علqtا الجسم من مصادر مختلفة ،وكذا كم ّية املاء ال¬® يفقدها .لذا
يتحدث الفk$يولوجيون عن عطش خارج خلوي وعطش داخل خلوي ،وينشأ عن الحالت$ن انبعاث العطش
ّ
ّ
ّ
ّ
مما يتس OÙللكائن الي التدخل من أجل إيقاف هذﻩ الظاهرة ،وإعادة التوازن املائي-املعدني إcى وضعه
ّ
الطبيªي ).(Deluca et Coll.,1994
ّ
ّ
أن ّ
الدم هو ّ
السائل األسا ®ºóالجائل ي سائر أنحاء الجسم ،فهو الناقل الرئيس ملعظم املواد
بما
ّ
الغذائ ّية املهضومة ،وكذا املاء واألمالح املعدن ّية والحاثات إcى كافة األجهزة واألعضاء ،بل إcى ّ
كل خل ّية ي
ّ
تبدل يطرأ ع-ى محتويات ّ
كل ّ
جسم الكائن الي ،و ّ
الدم ي كم ّية املاء واألمالح والحاثات ،سيؤثر حتما ع-ى
ّ
أي ّ
مما يدفع ب ّ
ّ
ّ
األساسيةّ ،
أن ّ
تبدل يطرأ
الدماغ إcى االستجابة إيجابا أو سلبا) .أدملان .(1999 ،و
مكوناته
علqtما ّ
ّ
يؤدي إcى خلل ع-ى ّ
السواء الفk$يولو°ي ّ
الصحة الجسم ّية
مما يلحق ضررا واضطرابا ع-ى
)مونكاستل وفرنون ،(1999 ،وهو ما ي#öي معارفنا حول آل ّية ودور االجتفاف واالستتباب املائي-املعدني عند
ّ
ّ
ّ
العينةاملدروسة ،وقد ّتم ال#jك k$ي هذا العمل ع-ى الجانب$ن التالي$ن:
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ّ
 (1ـ تأث #$تناول مياﻩ عال ّية امللوحة ي أ منة ّ
ّ
والحلولية ،وال¬® قد تكون مؤشرا
محددة ع-ى الهيماتوكريت
ز
ّ
ّ
جيدا ع-ى مدى التوازن املائي-املعدني.
ي ّ
الناتج عن املحاليل ذات تراك k$متد ّ جة ،ومدى ّ
 (2ـ تأثّ #$
شدة هذا
متدرج ع-ى آليات االجتفاف الخلو
ر
االجتفاف.
ّ
ّ
نحاول من خالل هذﻩ ّ
الدراسة إبراز هذا التأث #$والعالقة أن وجدت .وسنعمل ي هذا البحث لإلجابة عن
ّ
السؤال ّ
اآلتي:
ّ
ّ
الفk$يولو°ي للمياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى مستويات االستتباب؟
ما التأث#$
ّ
ّ
وي ضوء هذا التساؤل ،يمكن اشتقاق جملة من األسئلة الفرع ّية كالتاcي:
-1هل توجد فروق ب$ن كم ّية الهيماتوكريت ودرجات الحلول ّية معا إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب
ّ
مستويات ال#jاك k$واألزمنة؟
ّ
ّ
-2هل توجد فروق ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب ال#jاكk$؟
ّ
-3هل توجد فروق ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب األزمنة؟
ّ
-4هل توجد فروق ي درجات الحلول ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب ال#jاكk$؟
-5هل توجد فروق ي درجات الحلول ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب األزمنة؟
ّ
ّ
ال#jاك k$ي ّ
كل من:
-6هل توجد فروق ب$ن الذكور واإلناث إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب مستويات
ّ
الحلولية؟
ا-الهيماتوكريت .ب-
ّ
الذكور واإلناث إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب األزمنة ي ّ
كل من :ا-
-7هل توجد فروق ب$ن
ّ
الحلولية؟
الهيماتوكريت .ب-
ّ
ملعالجة األسئلة ّ
السالفة وتحقيق اإلجابات عqúا ّتم اللجوء إcى :الطرق والوسائل
تتكرر بعد مرور أسبوع$ن ،تناولت ّ
}VovfÖ]íŞجرى هذا العمل ي جلساتّ ،
العينة األوcى مياﻩ ذات
ّ
ال#jك ،k$لكن ي ّ
ترك 0.15k$مول/ل ي ّ
الزمن 60
الزمن  30دقيقة ،وي الجلسة املوال ّية حافظنا ع-ى نفس
ّ
ّ
دقيقةّ ،ثم ي ّ
الزمن  90دقيقة ،اتبعت نفس الخطوات عند ال#jكk$ين ) 0.45 ،0.30مول/ل(.
الوسائل
ّ
ّ
ّ Víuç×¹]íﬂéÖ^Âå^é¹] –{1
ّ
يعد املحلول
امللي معتدل ال#jك k$لدى الثدييات ،مqúا اإلنسان عند
ّ
ّ
ّ
ال#jك 0.15 k$مول/ل ،#jأي بنسبة  ‰ 9و ّ
كل محلول يفوق تركk$ﻩ هذﻩ النسبةُ ،يعد محلوال عاcي ال#jكk$
درجة
).(Hyperosmolaire
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 :Hématocrite kè†Òçi^Ûé] Œ^éÏÖ centrifugeuse í×Ën¹] ‡^ãq íòéãi {2تع ®Ùفصل ّ
الدم
ّ
الكريات الحمر ع-ى البالسما )املصورة( ي  100سم ³من ّ
ّ
الدم بعد تثفيله )الطرد
ويقصد qrا معرفة نسبة
تم بواسطة جهاز املثفلة ّ ،centrifugeuse
املركزي( الذي ي ّ
ويعد تحديد الهيماتوكريت من أك #öالفحوصات
ّ
جيد ملعرفة وجود فاقة )فقر( ّ
الدمو ّية استعماال وفائدة ،فهو دليل ّ
دموية) .السودان حياة إبراهيم عثمان
.(2000
 :Osmolarité Díè‡ç÷]E íﬂéÖç×£] {3يطلق ع-ى حادثات االنتشار ع #األغش ّية ال¬® تسمح للماء
ّ
ّ
ّ
األقل
يتحرك املاء من الوسط
متساو ،بحيث
والذوائب من ذ ّرات أو شوارد أو جزئيات باملرور بشكل غ#$
ٍ
ّ ّ
الشوارد ّ
تمر من الوسط األع-ى إcى األدنى.
تركk$ا إcى الوسط األع-ى تركk$ا ،ي ح$ن أن
ّ
يقاس الحلول باألسموم ،Osmomètre #jوهو ّ
الضغط الناتج عن انحالل ذ ّرة غرام ّية ي ل #jمن املاء
بدرجة ّ
الصفر )العلو°ي صباح ناصر.(2002 ،
ّ ّ
‚…]ّ Ví‰تم هذا العمل ي املدرسة العليا لألساتذة بالقبة ،ع-ى  45طالبا من ّ
السنة الثالثة علوم
ﬂ Ö]íßﬂéÂ
ّ
ّ
طبيع ّية ) 15من الذكور 30 ،من اإلناث( ،بعد التأكد من ّ
خلوهم من جميع األمراض ،ورضاهم عن
ّ
ّ
ّ
ّ
التجربة وال¬® ال تشكل أي خطر علqtم )محدود ّية ال#jاك k$واألزمنة( ،وال¬® تمثلت ي تناول
إخضاعهم لهذﻩ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كم ّية من املاء املحضر الذي أذيبت فيه كم ّية محددة من ملح الطعام بال#jاك k$التال ّية ) 0.15مول/ل0.30 ،
مول/ل 0.45 ،مول/ل( وي أ منة ّ
محددة ) 30دقيقة 60 ،دقيقة 90 ،دقيقة(.
ز
] VíÏﬂfŞ¹] íﬂéñ^’uý] l^éﬂ ßÏjﬂ Öبتطبيق ّ
تقنيات إحصائ ّية عن طريق تطبيق برنامج اإلحصاء للعلوم
ّ
االجتماع ّية  (spss) Statistical package for social sciencesوالذي من خالله ّتم فرز النتائج وتحليل
ّ
بياناqñا ودراسة مستوى الفروق أو االرتباط ي ما بيqúا ،وبحث مستوى داللة ّ
كل من النتائج ،ويمكن ذكر
ّ
ّ
الت ّ
قنيات اإلحصائ ّية املستخدمة واملتمثلة ي:
ّ
_ Vë…^éÃ¹]<Í]†©÷]æ<êe^Š£]<¼ﬂ‰çj¹]<h^ŠuIلوصف مدى تمركز القيم وتشتqïا ،وذلك بداللة
ّ
ّ
جميع ال#jاك k$واألزمنة املعتمدة ي مختلف التجارب.
 :Lambda ]‚fÚ÷<…^fj}]<Ihملعرفة ما إذا كانت هناك اختالفات تعزى ألثر املعالجة ،وقد استخدمت
ّ
ّ
ّ
ّ
املتغ#$ات ي أزمنة وتراكk$
املتكررة وال¬® توضح الفروق والتفاعالت ب$ن
التصاميم العامل ّية للقياسات
ّ
ّ
ّ
مختلفة ،وهو ما يوفر معلومات حول الفروق ب$ن املجموعت$ن ) الذكور واإلناث( ،يلqtا تفس #$النتائج
ّ ّ
املتوصل إلqtا ع-ى ضوء ّ
ّ
الدراسات ّ
النسب ّية ودرجات ّ
كل من الهيماتوكريت
السابقة ،بدءا بإظهار الكمية
ّ
ّ
املطبقة ع-ى أفراد ّ
ّ
العينة ،ومن ّثم محاولة
والحلولية ،ي مختلف األزمنة وال#jاك k$املعتمدة ي التجارب
ّ
التعرف ع-ى أثر هذﻩ املياﻩ حسب درجة تركk$ها واألزمنة الالزمة لذلك.
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ّ
ّ
 Vsñ^jßﬂ Ö]š†Âتعتمد نوع ّية النتائج من تفاعل املث #$واالستجابة ع-ى الطريقة ال¬® يستجيب qrا الفرد
ّ
ّ
ّ
ّ
بش ّ
kيولوجية ،إذا ما كان يفوق إمكاناته ع-ى التفاعل معه ،وأن هناك نوع ّية من
كل مباشر وع-ى حالته الف$
ر ّد فعل تختلف درجqïا وشدqñا من فرد آلخر.
الهيماتوكريت ودرجات الحلولية
ّ VÙæﬂ ù]<Ù]öŠ
ينص ع-ى" هل توجد فروق ي كم ّية الهيماتوكريت ودرجات الحلول ّية معا ،إثر تناول املياﻩ
]ﬂ Ö
ّ
ّ
ّ ّ
عال ّية امللوحة ،حسب مستويات ال#jاك k$واألزمنة املعتمدة ؟" :أظهرت نتائج تحليل التباين املتعدد أن هناك
ّ
ّ
متوسطات الهيماتوكريت والحلول ّية معا بداللة ّ
ّ
الزمن وال#jك ،k$حيث أن
فروقا ذات داللة إحصائ ّية ي
ّ
قيمة اختبار ّ
االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ ) ،(5.11وßي قيمة ذات داللة إحصائ ّية )ّ ،(0.01
مما يع®Ù
متعدد
ّ
ّ
ّ
متغ#$ي ّ
ّ
الزمن وال#jك k$لهما أهم ّية وتأث #$ع-ى مستوى كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية ودرجات الحلول ّية
أن
العينة ّ
معا عند أفراد ّ
الكلية.
الهيماتوكريت Hématocrite
ّ
ّ
ينص ع-ى " هل توجد فروق ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية
VêÞ^nﬂ Ö]< Ù]öŠ
]ﬂ Ö
ّ
ّ
ّ
امللوحة حسب ال#jاك k$بداللة األزمنة؟" :الجدول والش ّ
كل رقم ) (1يمثل
ّ
ّ
أن تأث #$تناول املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى إجماcي امل ّ
ّ
الحسابية )م( للهيماتوكريت بداللة ال#jكk$
توسطات
و ّ
العينة ّ
الزمن واالنحراف املعياري )ع( عند ّ
الكلية.

ّ ّ
العينة الكل ّية كما هو ّ
يبدي أفراد ّ
الخاص بال#jاك k$زيادة ي كم ّية الهيماتوكريت ،ي
مب$ن ي الجدول )(1
ّ
ّ
أن امل ّ
توسط الحسابي لكم ّية الهيماتوكريت ي القياس القب-ي لل ّ
عينة الكل ّية كان
التجارب املعتمدة ،علما
مساويا )م =  ،(42.79بينما بلغ االنحراف املعياري لل ّ
عينة الكل ّية )ع = .(1.81
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ّ
ّ
التحري عن املصادر ال¬® ّأدت إcى ّ
تغ #$ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية ومستوياqñا لدى أفراد
لغرض
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية؛ لتحليل امل ّ
عينة البحثّ ،تم استخدام امل ّ
ّ
ّ
توسط الحسابي لكم ّية
توسطات
ّ
ّ
النسب ّية عند أفراد ّ
موضح ي الجدول ) .(1والذي يش #$إcى تباين
عينة البحث كما هو
الهيماتوكريت
ّ
ّ
امل ّ
الحسابية لكم ّية الهيماتوكريت النسب ّية عند مجمل أفراد ّ
ّ
عينة البحث ،وأن كمياqñا تkjايد
توسطات
بkjايد شدة ال ّ#jاك ،k$بينما تش #$االنحرافات املعيارّية املقابلة لل ّ
ّ
الحسابية املذكورة أعالﻩ ،إcى
متوسطات
ّ
التشتت ي كم ّية الهيماتوكريت عند أفراد ّ
العينة.
درجات ضعيفة من
ّ
ّ
ّ
ّ
متوسطات كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية وفقا
ّتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاﻩ للمقارنة ب$ن
ّ
ّ
مل ّ
تغ #$درجة ترك k$امللح ي املاء عند التناول عن طريق الشرب.
ّ
ّ
متوسطات
تش #$البيانات اإلحصائ ّية ي اختبار  Fأحادي االتجاﻩ ،إcى وجود فروق ذات داللة احصائ ّية ي
ّ
ّ
ّ
الهيماتوكريت بداللة ال#jك ،k$حيث أن قيمة اختبار أحادي االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ) .(150.61وßي
ّ ّ
ّ
قيمة ذات داللة إحصائ ّية عند مستوى داللة )ّ ،(0.01
متغ #$ال#jك k$له أهم ّية وتأث #$ع-ى
مما يع ®Ùأن
ّ
مستوى كم ّية الهيماتوكريت النسبية.
ّ
 Voالذي ّ
ينص ع-ى " هل توجد فروق ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية
ﬂ Ö^ﬂnÖ]<Ù]öŠ
]ﬂ Ö
ّ
ّ
ّ
امللوحة حسب األزمنة بداللة ال#jاكk$؟" :الجدول والش ّ
كل رقم ) (2يمثل تأث #$تناول املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى
ّ
ال#jك k$و ّ
إجماcي امل ّ
الزمن واالنحراف املعياري)ع( عند ّ
ّ
العينة
الحسابية )م( للهيماتوكريت بداللة
توسطات
ّ
الكلية.

العينة الكل ّية ا تفاعا ّإال ّأنه غ #$دال إحصائيا ي كم ّية الهيماتوكريت وذلك بداللة ّ
يبدي أفراد ّ
الزمن
ر
ّ
ّ
املتوسط الحسابي لكم ّية الهيماتوكريت ي القياس القب-ي لل ّ
عينة الكل ّية كان مساويا )م = (42.79
علما أن
ّ
ّ
ّ
بينما بلغ االنحراف املعياري )ع =  .(1.81ولغرض التحري عن املصادر ال¬® ّأدت إcى هذا التغ #$الطفيف ي
ّ
عينة البحثّ ،تم استخدام امل ّ
ّ
النسب ّية ومستوياqñا لدى أفراد ّ
الحسابية
توسطات
كم ّية الهيماتوكريت
ّ
واالنحرافات املعيارّية؛ لتحليل امل ّ
النسب ّية عند أفراد ّ
العينة .كما هو
توسط الحسابي لكم ّية الهيماتوكريت
ّ
ّ
موضح ي الجدول ) ،(2إذ يش #$إcى تباين بسيط ي امل ّ
ّ
الحسابية لكم ّية الهيماتوكريت النسب ّية
توسطات
العينةّ ،
عند مجمل أفراد ّ
وأqا تتدرج من األقل تركk$ا إcى األع-ى تركk$ا وبإجماcي مختلف األزمنة ،بينما تش#$
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ّ
االنحرافات املعيارّية املقابلة لل ّ
ّ
الحسابية املذكورة أعالﻩ ،إcى درجات ضعيفة من التشتت ي
متوسطات
ّ ّ ّ
كم ّية الهيماتوكريت عند أفراد ّ
مما يؤكد دقة البيانات الواردة.
العينة،
ّ
ّ
ّ
ّ
متوسطات كم ّية
الفرضيةّ ،تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاﻩ للمقارنة ب$ن
الختبار هذﻩ
ّ
ّ
الهيماتوكريت النسب ّية وفقا مل ّ
تغ #$مختلف األزمنة املعتمدة ي التجارب.
ّ
متوسطات الهيماتوكريت بداللة األزمنة
تش #$البيانات اإلحصائ ّية إcى وجود فروق غ #$دالة إحصائيا ي
ّ
ّ
االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ) .(2.25وßي قيمة ليست دالة إحصائيةّ ،
مما
حيث أن قيمة اختبار أحادي
ّ
ّ
متغّ #$
أن ّ
الزمن ليس له أهم ّية وتأث #$ع-ى مستوى كم ّية الهيماتوكريت النسبية.
يع®Ù
الحلول ّية Osmolarité
ّ
ينص ع-ى " هل توجد فروق ي درجات الحلول ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة
 :Äe]†Ö]< Ù]öŠالذي
]ﬂ Ö
ّ
ّ
ّ
حسب ال#jاك k$بداللة األزمنة؟" :الجدول والش ّ
كل رقم ) (3يمثل تأث #$تناول املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى إجماcي
ّ
ال#jك k$و ّ
امل ّ
الزمن ±االنحراف املعياري )ع( عند ّ
ّ
العينة
الحسابية )م( للحلول ّية  mOsm.Lبداللة
توسطات
ّ
الكلية.

ّ
العينة اإلجمال ّية كما هو ّ
ّ
تبدي أفراد ّ
الحلولية ،وذلك
مب$ن ي الجدول ) (3ارتفاعا داال إحصائيا ي
ّ
ّ
أن امل ّ
الحسابي لكم ّية الحلول ّية ي القياس القب-ي لل ّ
ّ
عينة الكل ّية كانت مساو ّية
توسط
بداللة ال#jاك ،k$علما
ّ
)م =  538.21مي-ي اسمول/ل( ،بينما بلغ االنحراف املعياري )ع =  .(48.87ولغرض التحري عن املصادر
ال¬® ّأدت إcى ّ
عينة البحثّ ،تم استخدام امل ّ
تغ #$ي كم ّية الحلول ّية ومستوياqñا لدى أفراد ّ
توسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية؛ لتحليل املتو ّسط الحسابي لكم ّية الحلول ّية عند أفراد ّ
ّ
عينة البحث كما
هو ّ
موضح ي الجدول ) ،(3والذي يش #$إcى تباين امل ّ
ّ
الحسابية لكم ّية الحلول ّية عند مجمل أفراد
توسطات
ّ
العينةّ ،
ّ
وأqا تتدرج من األقل تركk$ا إcى األع-ى تركk$ا وبإجماcي مختلف ال#jك ،k$بينما تش #$االنحرافات
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ّ ّ
املعيارّية املقابلة لل ّ
ّ
الحسابية املذكورة أعالﻩ ،إcى درجات ضعيفة من التشتت ي كم ّية الحلول ّية
متوسطات
ّ
ّ
عند أفراد ّ
العينةّ ،
الفرضيةّ ،تم استخدام تحليل التباين
مما يؤكد دقة البيانات الواردة .الختبار هذﻩ
ّ
متوسطات درجات الحلول ّية وفقا مل ّ
ّ
تغ #$درجة ترك k$امللح ي املاء .تش #$البيانات
أحادي االتجاﻩ للمقارنة ب$ن
ّ
ّ
ّ
متوسطات الحلول ّية بداللة ال#jك ،k$حيث أن قيمة
اإلحصائ ّية إcى وجود فروق ذات داللة إحصائ ّية ي
ّ
ّ
االتجاﻩ )(Fجاءت مساو ّية لـ) .(1305.41وßي قيمة ذات داللة إحصائ ّية )ّ ،(0.01
مما يع ®Ùأن
اختبار أحادي
ّ
متغ ّ #$ال#jك k$له أهم ّية وتأث #$ع-ى مستوى كم ّية الحلولية.
 V‹Ú^¤]<Ù]öŠالذي ّ
ينص ع-ى " هل توجد فروق ي درجات الحلول ّية إثر تناول املياﻩ عال ّية امللوحة
]ﬂ Ö
ّ
ّ
ّ
حسب األزمنة بداللة ال#jاكk$؟" :الجدول والش ّ
كل رقم ) (4يمثل تأث #$تناول املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى إجماcي
ّ
ال#jك k$و ّ
امل ّ
الزمن ±االنحراف املعياري )ع( عند ّ
ّ
العينة
الحسابية )م( للحلول ّية  mOsm.Lبداللة
توسطات
ّ
الكلية.

ّ
ّ
أن امل ّ
توسط الحسابي
تبدي نفس األفراد زيادة دالة ي الحلول ّية وهذا بداللة األزمنة املعتمدة ،علما
لكم ّية الحلول ّية ي القياس القب-ي لل ّ
عينة الكل ّية كانت مساو ّية )م =  538.21مي-ي اسمول/ل( ،بينما بلغ
ّ
ّ
التحري عن املصادر ال¬® ّأدت إcى ّ
تغ #$ي كم ّية الحلول ّية النسب ّية
االنحراف املعياري )ع =  .(48.87لغرض
عينة البحثّ ،تم استخدام امل ّ
ّ
ومستوياqñا لدى أفراد ّ
الحسابية ،واالنحرافات املعيارّية؛ لتحليل
توسطات
العينة ،كما هو ّ
امل ّ
توسط الحسابي لدرجات الحلول ّية عند أفراد ّ
موضح ي الجدول ) ،(4وهو يش #$إcى تباين
العينةّ ،
امل ّ
الحسابية للحلول ّية عند مجمل أفراد ّ
ّ
وأqا تتدرج من األقل تركk$ا إcى األع-ى تركk$ا
توسطات
وبإجماcي مختلف األزمنة ،بينما تش #$االنحرافات املعيارّية املقابلة لل ّ
ّ
الحسابية املذكورة أعالﻩ
متوسطات
ّ ّ
شتت ي درجات الحلول ّية عند أفراد ّ
عينة البحثّ ،
مما يؤكد دقة البيانات
إcى درجات ضعيفة من الت
ّ
ّ
ّ
ّ
متوسطات
الفرضيةّ ،تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاﻩ للمقارنة ب$ن
الواردة .الختبار هذﻩ
الحلول ّية وفقا مل ّ
ّ
متوسطات
تغ #$األزمنة .تش #$البيانات اإلحصائ ّية إcى وجود فروق ذات داللة إحصائ ّية ي
ّ
ّ
الحلول ّية بداللة ّ
الزمن ،حيث أن قيمة اختبار أحادي االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ) .(34.04وßي قيمة ذات
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ّ
متغّ #$
أن ّ
الزمن له أهم ّية وتأث #$ع-ى مستوى الحلول ّية عند أفراد ّ
داللة إحصائ ّية )ّ ،(0.01
العينة
مما يع®Ù
الكلية.
ّ
ّ
ينص ع-ى "هل توجد فروق ب$ن الذكور واإلناث ي كم ّية الهيماتوكريت إثر
) Œ^Šأ( :الذي
ﬂ Ö]<Ù]öŠ
]ﬂ Ö
ّ
ّ
تناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب مستويات ال#jاك k$بداللة األزمنة؟" :الجدول رقم ) (5يمثل تأث #$تناول املياﻩ
ّ
ال#jك k$و ّ
عال ّية امللوحة ع-ى إجماcي امل ّ
ّ
الزمن  ±االنحراف
الحسابية )م( للهيماتوكريت بداللة
توسطات
املعياري )ع( حسب ّ
متغ #$الجنس.

ّ
ّ
ّ
إحصائيا ي كم ّية
يبدو من الجدول ) (5املتعلق بالهيماتوكريت أن :الذكور يبدون زيادة دالة
ّ
ّ
ّ
املتوسط الحسابي لكم ّية الهيماتوكريت ي
الهيماتوكريت ،وذلك بداللة ال#jاك k$املعتمدة تجريبيا ،علما أن
ّ
القياس القب-ي ملجموعة الذكور كان )م =  ،42.83ع = (1.79؛ ي ح$ن كان عند مجموعة اإلناث )م=
 ،42.02ع = .(1.39
ّ
ّ
ّ
تبدي اإلناث زيادة دالة إحصائيا ي كم ّية الهيماتوكريت ،وذلك بداللة ال#jاك k$املعتمدة ي التجارب
ّ
لغرض التحري عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائ ّية تعود إcى الجنس ،ب$ن املياﻩ عال ّية امللوحة وكم ّية
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ّ
ّ
ال#jكّ ،k$تم استخدام امل ّ
ّ
الحسابية ،واالنحرافات املعيارّية ،كما ّتم
توسطات
الهيماتوكريت النسب ّية بداللة
ّ
ّ
كميات الهيماتوكريت ألفراد ّ
الثنائي وقيم )(Fودالالqñا من خالل تحليل ّ
عينة البحث.
توظيف تحليل التباين
يش #$الجدول ) (5إcى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ ّية عند ترك 0.15) k$مول /ل( لدى مجمل
ّ
ّ
ّ ّ
طلبة ّ
تب$ن أن هناك فروقا ،حيث أن
العينة املدروسة .أما ي ما يخص ال#jكk$ين )0.30؛  0.45مول/ل(،
ّ
قيمة اختبار ثنائي االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ) .(4.47وßي قيمة ذات داللة إحصائ ّية ) ،(0.05املتعلقة
ّ
توسطات إcى ّ
الذكور واإلناث ،حيث أشارت امل ّ
تفوق ّ
كميات
بالفروق ي كم ّية الهيماتوكريت ب$ن
ّ
كميqïا عند اإلناث .كما أشارت االنحرافات املعيارّية املقابلة لل ّ
الذكور ع-ى ّ
متوسطات
الهيماتوكريت عند
ّ
ّ
ّ
ّ
الذكور واإلناث املتعلقة ّ
ّ
بكميات الهيماتوكريت الثالث كانت ذات تشتت طفيف.
الحسابية لدى
ّ
 VDhE<Œ^Šالذي ّ
ينص ع-ى " هل توجد فروق ب$ن الذكور واإلناث ي درجات الحلول ّية إثر تناولهم
ﬂ Ö]<Ù]öŠ
]ﬂ Ö
ّ
ّ
املياﻩ عال ّية امللوحة حسب ال#jاك k$بداللة األزمنة؟" :الجدول رقم ) (6يمثل تأث #$تناول املياﻩ عال ّية امللوحة
ّ
ال#jك k$و ّ
ّ
ع-ى امل ّ
ّ
متغ#$
الزمن  ±االنحراف املعياري )ع( حسب
الحسابية )م( للحلول ّية بداللة
توسطات
الجنس.
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يتج-ى من الجدول ) (6الخاص بالحلول ّية عند ذكور ّ
العينة ،أqم يبدون ارتفاعا ي الحلولية ،وذلك
ّ
بداللة ال#jاك.k$
ّيتضح من الجدول ) (6املتعلق بالحلول ّية عند إناث ّ
العينة ،أqن يبدين ارتفاعا ي الحلولية ،بداللة
ّ
ّ
ّ
ّ
املتوسط الحسابي لكم ّية الحلول ّية ي القياس القب-ي ملجموعة الذكور كانت )م =
ال#jاك ،k$علما أن
 598.64مي-ي اسمول/ل ،ع =  (32.46؛ ي ح$ن كانت عند مجموعة اإلناث )م=  502.63مي-ي اسمول/ل
ع = .(63.23
ّ
ّ
ّ
ّ
متوسطات درجة
الفرضيةّ ،تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاﻩ للمقارنة ب$ن
الختبار هذﻩ
ّ
الحلول ّية وفقا ملتغ #$درجة ترك k$املاء بامللح.
ّ
ّ
متوسطات الحلول ّية بداللة ال#jكk$
تش #$البيانات اإلحصائ ّية إcى وجود فروق ذات داللة إحصائ ّية ي
ّ
ّ
حيث أن قيمة اختبار ثنائي االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ) .(17.76وßي قيمة ذات داللة إحصائ ّية )(0.01
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الحلولية.
متغ #$ال#jك k$له أهم ّية وتأث #$ع-ى مستوى درجة
مما يع ®Ùأن
 Vsñ^jßﬂ Ö] íÎ^ßÚاسqïدفت هذﻩ ّ
الدراسة معرفة كيف ّية تأث #$املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى ّ
كل من
الهيماتوكريت والحلول ّية وهما عامالن بيولوجيان من جهة ،وأثر الجنس ي ّ
عينة من طلبة الجامعة ي
القطر الجزائري )املدرسة العليا لألساتذة بالقبة(.
ّ ّ ّ
ّ
ستؤدي
كل ال#jاك k$ال¬® تزيد عن  0.15مول/ل،
<VíéÖç×£]<l^q…æ<kè†Òçi^Ûé]<I< 1يبدو جليا أن
إcى تبديالت كب#$ة ي ّ
كل من الهيماتوكريت والحلولية ،لكون الجسم يحتاج إcى مقدار معلوم من ملح
ّ
ّ
ّ
التوازن املائي -املعدني للوسط ّ
الداخ-ي ،وي حال زيادة هذﻩ األمالح ،فأن
الطعام ) (NaClالذي يحفظ
الجسم يتأثر بذلكّ ،
مما يجعله يلجأ إcى استخدام اآلليات العصب ّية والغد ّية ألجل استعادة االستتباب
ّ
ّ
وعند عجز هذﻩ اآلليات عن التحكم ي التفاعالت ال¬® حدثت داخل الجسم ،قد يؤدي ذلك إcى االستتباب
ّ ّ ّ
الت$ن إحصائيا ) .(Valencia Higuera, 2018وتع ®Ùهذﻩ ّ
الداللة
الذي تع #عنه الهيماتوكريت والحلولية الد
ّ
ّ
أن كال من ال#jاك k$واألزمنة ّأدت إcى تبديالت ي مستويات الهيماتوكريت والحلول ّية بكميات كب#$ة نتجت عqúا
ّ
ّ
ّ
فروق دالة ي درجاqñما كما أثرت ع-ى الجنس )ذكورا وإناثا( تأث#$ا مختلفا نتجت عنه فروق دالة إحصائيا.
ّ
ّ
ّ
ال#jاك k$العال ّية تسبب خلال ي توازن سوائله ّ
الداخلية ،ويبدو من النتائج املتوصل
لقد تب$ن أن هذﻩ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملتمثل ي ) 0.30مول /ل(ّ .بما ّ
تسبب هذﻩ ال#jاكk$
إلqtا ،أن الجسم ينتابه خلل ح¬ Oي ال#jاك k$األدنى
ر
إqاكا للوظائف الحيو ّية لألفراد.
ّ
تتج-ى أهم ّية املاء كعنصر أسا ®ºóللمحافظة ع-ى توازن ّ
الضغط الحلوcي لسوائل الجسم نظرا لذوبان
ال#وتينات واألمالح فيه ،وأل ّن جميع املبادالت الحيو ّية داخل املتعض ّية تخضع لتواجد األمالح بش ّ
كل
ّ
ّ
متشرد )ايونات( ،وال تتولد ّ
السيالة العصب ّية إال بتوفر املاء ،عالوة ع-ى أن املاء ينظم درجة حرارة الجسم
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ّ
ّ
الط ّ
بيعية ،كما أنه يساعد ع-ى نقل العناصر الغذائ ّية وطرح الفضالت
ويحافظ ع-ى ثباqñا عند الحرارة
)مدحت حس$ن خليل محمد،(2000 ،
ّ
أن ّ
الي إcى فقدان ّ
فعندما يتعرض الكائن ّ
تغ#$ا ي قيم
كمية كب#$ة من املاء واألمالح املعدن ّية بغتة .ف
استتبابه تحدث بعد هذا ّ
الضياع ،وßي تنتج عن ّ
الزيادة ي القيمة اإلجمال ّية للضغط الحلوcي ي سوائل
العضوية ،وهذﻩ ّ
ّ
السائل داخل خلوي ،أو ي إجماcي ّ
الزيادة تكون مصحوبة بانخفاضّ ،إما ي حجم ّ
السائل
خارج خلوي ).(George Aphamis et coll. 2019
ّ
ّ
ّ
خلوية ،واملكتشف ع-ى مستوى الجملة العصب ّية املركزّية
أن العوز الناتج عن الخسارة املائ ّية داخل
ّ
ّ
خاصة ي تحت املهاد يسبب الشروع ي تناول املاء ،كما يحرض الكاتيكوالمينات لتقوم بدورها كنواقل
ّ
السو ّية املركزي ) ،(Johnson et Thunhort, 1997ويبدو من حركات هذﻩ ّ
عصب ّية ي ّ
السوائل أن الحk$
الدور الذي يلعبه ع-ى سو ّية الحجم ّ
يتم k$بدور مهم ي سلوك ّية العطش أك #öمن ّ
خارج خلوي ّ
الدموي ،إذ
يكون االنخفاض الحجمي خارج خلوي مصحوبا بزيادة ي حلول ّية ذلك ّ
السائل ،والذي يحرض بدورﻩ رد
ّ ّ
تب$ن أن هذا العطش ال ينتج عن نقص أو انخفاض ي الحجم املص-ي كما
فعل العوز املائي الخلوي ،وقد
ّ
أن هناك مستقبالت ّ
يعتقد البعض ) ،(Daniel G. Bichet, 2019وهذا ّ
حساسة ي الجهاز
يدل ع-ى
ّ
ّ
الضغط الحلوcي ّ
تغّ #$
العص ®òتنشط أثناء ّ
الدموي )العلو°ي .(2002 ،فال#jاك k$تؤثر ع-ى الحلول ّية تأث#$ا داال
ّ
ّ
إحصائيا ابتداء من ال#jك 0.30 k$مول  /ل وما يليه.
ّ
ّ
النتيجة مع العديد من ّ
الدراسات ال¬® أجريت ع-ى حيوانات املخ #مثل نتائج )خروي1992 ،
تتفق هذﻩ
ّ
أن جسم اإلنسان يحتاج إcى كم ّية ّ
زرو ي1996 ،؛ عي» ،(1999 ،®ºكما ّيتفق ّ
محددة من
جل العلماء ب
امللح ّ
تقدر ب 0.15:مول/ل ،قد ّ
يتكيف الجسم إcى كم ّية تزيد أو ّ
تقل قليال عن هذﻩ القيمة ،لكن يعجز
الجسم عن ّ
تقبل املقادير العالية ،مثل املقادير املستخدمة ي تجاربناّ ،
مما يجعل الجسم يلجأ إcى
مما يqúك الجسمّ ،
استخدام مختلف آلياته الستعادة االستتباب ،قد يفشل ي ذلك ّ
ويؤدي إcى ظهور تبدل
دال ي امل ّ
تغ#$ات ال¬® ّتم اعتمادها وقياسها ي تجاربنا ).(Boyer et coll., 2007
ّ
ّ
ّ
املتعدد ،تب$ن أن قيمة ) (Fاملحسوبة قد بلغت ) ،(5.11وßي ذات داللة
إذن بتطبيق تحليل التباين
ّ
ّ
ّ
إحصائ ّية )ّ ،(P ≤ 0.01
الحلولية ،لها دور ي
مما يش #$إcى أن كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية ودرجات
ّ
اإلحساس بال#jاك k$امللح ّية للمياﻩ املتناولة ي األزمنة ال¬® اعتمدت ي قياس تأث #$املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى
العوامل البيولوجيةّ .
يؤدي ّ
كل من الحرمان املائي وتناول املياﻩ عال ّية امللوحة ي العديد من الحيوانات إcى
ّ
أن اإلرواء املفرط ّ
ّ
يسبب
املصلية ،وبالعكس ف
ارتفاع الحلول ّية وكذا ترك k$شوارد  Na+وال#وتيئينات
انخفاضا ي الحلول ّية وي ترك.(Mann et coll., 1997) Na+ k$
ّ
ّ
العينة الكل ّية ال ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة
الحسابية لدى
املتوسطات
< Vkè†Òçi^Ûé]< –< 2تش #$النتائج إcى أن
بالهيماتوكريت كانت تتدرج من األدنى إcى األع-ى حسب تراك k$املياﻩ املتناولة ،وهذا يش #$إcى أqا تصاعدت
42

  א موא  א دא E0Fא אא  2019

العينة نفسها ،قبل تناول هذﻩ املياﻩ ،وكذلك عن تلك امل ّ
ّ
عما ßي عليه ي ّ
وبفارق كبّ #$
الحسابية
توسطات
املسجلة عند ترك 0.15) k$مول/ل(.
ّ
ّ
ّ
خاصة عند
قد يعود سبب هذا التصاعد ي الهيماتوكريت إcى هذا النوع من املياﻩ عال ّية امللوحة،
ّ
ّ
ال#jكk$ين ) 0.45 ،0.30مول/ل( ،وقد أشارت البيانات اإلحصائ ّية ي اختبار  Fأحادي االتجاﻩ ،إcى وجود
ّ
ّ
ّ
متوسطات الهيماتوكريت بداللة ال#jك ،k$حيث أن قيمة اختبار أحادي
فروق ذات داللة إحصائ ّية ي
ّ ّ
ّ
ّ
االتجاﻩ ) (Fجاءت مساو ّية لـ) .(150.61وßي قيمة ذات داللة إحصائ ّية )ّ ،(0.01
متغ #$ال#jكk$
مما يع ®Ùأن
ّ
له أهم ّية وتأث #$ع-ى مستوى كم ّية الهيماتوكريت النسبية.
ّ
ّ
أن تفس #$هذﻩ ّ
الزيادة ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية وتصاعدها بتواتر ،قد يفسر جزئيا ي ضوء نظرّية
ّ
التوازن املائي-املعدني ،أو ما يطلق عليه اسم االستتباب .Homeostasie
ّ
وتتشابه نتائج هذﻩ ّ
ال#jك k$مع نتائج ّ
كل من(Phillips :
الدراسة فيما يتعلق بالهيماتوكريت ،وذلك بداللة
)et coll., 1984; Zerrouk, 1996; Kheroufi, 1992
ّ
أن تلك ّ
الدراسات أجريت ع-ى حيوانات املخ #ماعدا ) (phillipsوزمالؤﻩ الذين أجروا تجارqrم ع-ى
غ#$
اإلنسان ،كما ßي الحال ي هذا العمل.
ّ
ّ ّ
ّ
اإلحصائية ،تتأكد العالقة ب$ن الهيماتوكريت ودرجة ترك k$املياﻩ عال ّية امللوحة من
إن التمعن ي البيانات
ّ
ّ
ّ
تتغّ #$
الحسابية للهيماتوكريت ّ
ّ
ّ
بتغ#$
املتوسطات
خالل التحليل الوصفي للتباين األحادي .وهذا يع ®Ùأن
ّ
ّ
ال#jاك ،k$حيث كانت امل ّ
أن أفراد ّ
ّ
الحسابية للهيماتوكريتّ ،
العينة الذين
تدل هذﻩ املعطيات ع-ى
توسطات
ّ
تناولوا مياها ذات تراك 0.45 ،0.30) k$مول/ل( ،يتمk$ون بدرجات عال ّية ي كم ّية الهيماتوكريت النسب ّية
بينما أفراد ّ
العينة نفسها والذين تناولوا مياها ذات ترك 0.15k$مول/ل ،يالحظ عدم تغ #$ي كم ّية
ّ
ّ
الهيماتوكريت بنسبة دالة لدqçم ،ع-ى الرغم من كوqا تختلف عن تلك الكم ّية قبل التجريب.
فاملاء يمتلك أدوارا هامة وأساس ّية ي العضوية ،فهو مادة ضرورية ،تختلف فk$يائيا وكيميائيا عن با ي
ّ
السوائل األخرى .إذ يمتلك املاء صفات غ #$عادية ،واملوات ّية جدا للنظم الح ّية قصد أداء وظائفها ،حيث
ّ
ّ
ّ ّ
تب$ن أن أليض املاء والشوارد املذابة فيه أهم ّية قصوى )الكبي»2002 ،®º؛ حسن خليل محمد مدحت
.(2005
ّ
قد تع ®Ùهذﻩ النتائج وجود عالقة ب$ن كم ّية الهيماتوكريت وتناول املياﻩ عال ّية امللوحة حسب درجة تركk$
ّ
هذﻩ املياﻩ ،أي أنه كلما كانت املياﻩ مرتفعة امللوحة كانت كم ّية الهيماتوكريت عالية.
ّ
ّ
ف ّ
الزيادة املعنو ّية بداللة ال#jك k$تع ®Ùأنه حدثت تبديالت أساس ّية ي املعاي #$األيض ّية والفk$يولوج ّية
ّ
أن فقدان املاء من ّ
املصاحبة الرتفاع ذي داللة إحصائ ّية ي الهيماتوكريتّ ،
الح k$خارج خلوي
مما يع®Ù
وا تفاع تركّ k$
الدمّ ،أدى إcى حدوث اجتفاف شديد عند أفراد ّ
العينة املدروسة ،وهو ما سبب انتقاال ي
ر
الحلول ّية )االسموزية( من منطقة ألخرى ع #الغشاء الخلوي ،وهذا يدل ع-ى االنخفاض الحجمي ّ
للسوائل
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ّ
خارج خلوية ،فنتج عqúا ارتفاع ي إجماcي الهيماتوكريت .كما ّ
تتغ #$نسبqïا بالتوازي مع الحجم اإلجماcي
املعقدات الغلوبيلينية ،وتنخفض ي حال فقر ّ
ّ
للدم ،إذ ترتفع أثناء تش ّ
الدم ،وتكون هذﻩ القيم ذات
كل
ّ
اتجاﻩ عكوس).(Epstein,1991; Yada et coll. 1996
ّ
ّ
ّ
يبدو أن قدرة الثدييات ع-ى التكيف تحدث عندما تكون تراك k$املياﻩ ي حدود  0.15مول/ل من )(NaCl
ّ
ّ
ّ
أما ال#jاك k$العال ّية ) 0.30مول/ل( أو أك ،#فأن هذﻩ الثدييات تعجز عن إصالح العطب ،فيحدث
ّ
السوائل ّ
الإلستتباب ي ّ
الداخلية ،وهو ما لوحظ ي هذﻩ التجارب ع-ى اإلنسان.
ّ
ّ
متغ #$الهيماتوكريت يصبح أك #öبروزا ووضوحا عندما يتفاعل مع ّ
أن ّ
متغ #$الجنس ،فالذكور
 الجنس :يبدوّ
ّ
ّ
يبدون نسبة أع-ى ّ
مما ßي عند اإلناث ي الحاالت الطبيعية ،وكما هو معلوم فالتكوين البيولو°ي والنف»®º
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
تعقد امل ّ
شك أن هذا التفاعل يش #$إcى
لإلناث يختلف أصال عن الذكور .وال
تغ#$ات البيولوج ّية ال¬® تعمل
ّ
ّ
ّ
خاصة عند تناول هذا النوع من املاء عاcي امللوحة.
ع-ى ارتفاع كم ّية الهيماتوكريت النسبية،
ّ
ّ
يالحظ من مجمل هذﻩ النتائج ال¬® أظهرت أن عامل الجنس كان له تأث #$ع-ى الهيماتوكريت بداللة
ّ ّ
ّ
ّ ّ ّ
متغ #$ال#jك k$كان له تأث #$شديد ع-ى الجنس
ال#jاك ،k$إال أن التأث #$يظهر تفاعلهما مع بعضهما البعض .ف
ّ
والذي يع ®Ùارتفاعا داال ي كم ّية الهيماتوكريت ،وهذا يع ®Ùأن مستوى الهيماتوكريت يس #$بصورة تختلف
ّ
ّ
الذكر يتمتع qrيماتوكريت أع-ى ّ
مما ßي عند اإلناث.
تبعا الختالف الجنس .فالطالب
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
أن ّ
يتعلق بتأثّ #$
الزمن تصاعد بالتدريج ،إال أن هذﻩ
الزمن ع-ى الهيماتوكريت ،فقد ّبينت النتائج
ّأما ي ما
ّ
ّ
ّ
ّ
الزيادة كانت بسيطة وغ #$دالة ،ويبدو أن األزمنة هنا لم تؤثر تأث#$ا ذا داللة ،عكس ما حدث ي الف#ان
ّ
ال#jاك k$امللح ّية نفسها )عي» ،(1999 ،®ºف ّ
املحقونة ضمن ّ
متغ #$األزمنة ليس له تأث #$شديد ع-ى
الصفاق qrذﻩ
ّ ّ
أن جميع أفراد ّ
العينة يحصلون ع-ى
الجنس ،والذي يع ®Ùعدم ارتفاع ذي داللة ي كم ّية الهيماتوكريت ،إال
درجات عالية ،ويختلفون ي درجات الهيماتوكريت عما ßي عند نفس أفراد ّ
العينة قبل تناولهم لهذﻩ املياﻩ.
ّ
ّ
الذكور عqúا ي اإلناث ي الحاالت العاد ّية ّ
السوية ،يرجع هذا
من املعلوم أن الهيماتوكريت تختلف ي
ّ
ّ
االختالف إcى الجانب الفk$يولو°ي والبيولو°ي ل ّ
كل من الذكر واألن ،OPغ #$أن املياﻩ عال ّية امللوحة أثرت ي
ّ
كال الجنس$ن وأدى إcى ّ
ّ
إحصائياّ ،
تغ #$ي قيمة الهيماتوكريت عندهم معا وبذلك كانت الفروق غ #$دالة
مما
جعل الفرق يبقى ثابتا ب$ن الجنس$ن(Van Coppenolle, 2009). .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن تفاعل ّ
الشرح ّ
الزمن والجنس ليس له تأث #$ع-ى
السالف الذكر نخلص إcى النتيجة التالية:
من
ّ
ّ
الهيماتوكريت ي ّ
العينات )الكلية ،الذكور ،اإلناث( ما دام الزمن ال يؤثر ع-ى الهيماتوكريت ي العينات
ّ
ّ
ّ
أن ّ
آلية امتصاص هذﻩ املحاليل ي سو ّية األمعاء ال يختلف ي الذكور عنه ي اإلناث
الثالث .وهذا قد يع®Ù
وتكون بن ّية األمعاء متماثلة عند الجنس$ن.
ّ
ّ
ّ
ّ
الحسابية لدى ّ
ّ
الخاص بالحلول ّية كانت
العينة الكل ّية
املتوسطات
<VíéÖç×£]< –< 3تش #$النتائج إcى أن
تتدرج من األدنى إcى األع-ى حسب تراك k$املياﻩ املتناولة ،وهذا يش #$إcى أqا تصاعدت وبفارق كب #$عما ßي
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ّ
ّ
الشروع ي تناول هذﻩ املياﻩ ،وكذلك عن تلك امل ّ
ّ
عليه ي ّ
املسجلة
الحسابية
توسطات
العينةنفسها ،قبل
ّ
ّ
عند ترك 0.15) k$مول/ل( .قد يعود سبب هذا التصاعد ي الحلول ّية إcى هذا النوع من املياﻩ عال ّية امللوحة
ّ
ّ
خاصة عند ال#jكk$ين ) 0.45 ،0.30مول/ل(.
ّ
ّ
أن ا تفاع الحلول ّية املصل ّية ßي بمثابة نتيجة لل#jكّ k$
الدموي والبوcي
من النتائج املبينة أعالﻩ ،يبدو
ر
الذي يدل ع-ى فقدان الوسط خارج خلوي للماء الذي يعقب حرمان الحيوانات من املاء أو أثناء تناولها
ّ
للمياﻩ عال ّية امللوحة ،حيث ب$ن  (1996) Sato et Coll.أن الوسط خارج خلوي هو أك #öحساس ّية للتغ#$ات
اإلجمال ّية للسائل املائي-املعدني ،إذ يتدخل الوسط خارج خلوي ي سلسلة متدرجة لل #jشح واالمتصاص
الكلوي ،وكذا ي اإلفراز.
ّ
وهو ما يسمح لنا القول ،إن ارتفاع الحلولية ،يرجع أساسا إcى الكم ّية اإلضاف ّية للصوديوم املتناول مع
ّ
ّ
الشربّ ،
مما سمح لنا بتسجيل ذلك االرتفاع ي الحلول ّية بداللة ال#jاك k$املعتمدة ي تجاربنا .مع العلم
مياﻩ
ّ
كل ال ّ#jاك k$امللح ّية ال¬® تفوق  0.15مول  /لّ ،
أن ّ
تسبب ارتفاعا داال إحصائيا ي الحلولية ،وهو ما يستدèي
ّ
ّ ّ
جملة من األجهزة ّ
الداخل ّية للكائنات الح ّية كالك-ى مثال التدخل من اجل إصالح الإلستتباب الحادث ،إال أن
ّ
ّ
ال#jاك k$العال ّية تجهد هذﻩ األعضاء .فمعرفة قوان$ن الحلول ّية هامة من الناح ّية الحيوية ،ألqا أحد
العوامل األساس ّية ي تفس #$حركة ّ
السوائل ب$ن مختلف أقسام العضوية ،ويمكن إيعاز الوظائف األساس ّية
للحلول ّية إcى اإلبقاء واملحافظة ع-ى توازن املاء و ّ
الضغط الحلوcي بصورة طبيعية .ويعتمد ما سبق ع-ى
ّ
خاصة ) (Na+ي سوائل الجسم)(Ruth et Coll., 1992; Reynolds, 2011
املحتوى الكاتيوني وكميته،
ّ
ّ
ّ
ّ
متغ #$الحلول ّية الذي يع ،®Ùأن ارتفاع الحلول ّية حسب درجات
فقد أشارت نتائج التباين األحادي إcى أن
ّ
ّ
ترك k$املياﻩ املتناولة ذي تأث #$بداللة إحصائ ّية بالنسبة لل#jكk$ين ) 0.45 ،0.30مول/ل( ،ويش #$هذا إcى أن
ّ
املاء املتناول جعل الجسم عاجزا عن التكيف معه ،ويعد األمر طبيعيا ،لكون الجسم يتمتع بقدرات
ّ
تكيفيه محدودة ،يعجز بعدها عن استثارة آلياته ،وبذلك يختل االستتباب ي الجسمّ ،
مما يش #$إcى أن
ّ
ّ
كم ّية الهيماتوكريت النسبية ،لها دور ي اإلحساس بال#jاك k$امللح ّية للمياﻩ املتناولة ،أثناء قياس تأث #$املياﻩ
عال ّية امللوحة ع-ى العوامل البيولوجية.
ّ
ّ
متغ #$الحلول ّية يصبح أك #öبروزا ووضوحا عندما يتفاعل مع ّ
أن ّ
متغ #$الجنس ،فالذكور
 الجنس :يبدوّ
ّ
ّ
يبدون نسبة أع-ى ّ
مما ßي ي اإلناث ،وذلك ي الحاالت الطبيعية ،فالتكوين البيولو°ي والنف» ®ºلإلناث
ّ
ّ
ّ
التفاعل يش #$إcى تعقد امل ّ
تغ#$ات البيولوج ّية ال¬® تعمل ع-ى
يختلف أصال عن الذكور ،وال شك أن هذا
ّ
ّ
خاصة عند تناول هذا النوع من املاء عاcي امللوحة ).(James Fuster, 2001
ارتفاع الحلولية،
ّ
ّ
ّ
يالحظ من مجمل هذﻩ النتائج ال¬® أظهرت أن كال من عام-ي الجنس وال#jاك k$كان لهما تأث #$ع-ى
ّ ّ
ّ
الحلولية ،وأن التأث #$يظهر تفاعلهما مع بعضهما البعض .وهذا يع ®Ùأن مستوى الحلول ّية يس #$بصورة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
يتمتع بحلول ّية أع-ى ّ
متغ #$ال#jك k$كان
مما ßي عند اإلناث .ف
تختلف تبعا الختالف الجنس .فالطالب الذكر
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ّ
له تأث #$شديد ع-ى الجنس ،والذي يع ®Ùار ً
أن أفراد ّ
العينة
تفاعا داال ي درجات الحلولية ،وهذا يع®Ù
عما ßي عند نفس أفراد ّ
يحصلون ع-ى درجات عالية ،ويختلفون ي درجات الحلول ّية ّ
العينة قبل تناولهم
ّ
ّ
ّ
ّ
لهذﻩ املياﻩ .فدرجات ال#jك k$كان لها أثر ع-ى الحلولية ،وهو لصالح الذكور .إذ تب$ن أن تفاعل ال#jاك k$مع
ّ
الجنس يؤثر تأث#$ا داال إحصائيا انطالقا من  0.30مول/ل وما يليه.
ّ
ّ
ّ
ّ
تعلق بتأثّ #$
الزمن ع-ى الحلولية ،فقد ّبينت النتائج أن الحلول ّية تصاعدت بالتدريج ،وكانت هذﻩ
ّأما ما
ّ
ّ
ّ
وصل إلqtا ي هذا البحث ّأنه حدث ّ
النتائج املت ّ
تغ #$ي الحجم املائي ع-ى مستوى املصل
الزيادة دالة ،وتع®Ù
ّ
)البالسما(ّ ،
مما ّأدى إcى ارتفاع شديد ي الحلولية ،وذلك بداللة األزمنة املعتمدة ي هذﻩ التجارب ،ويبدو
ّ
ّ
أن األزمنة هنا ّأثرت تأث#$ا ذا داللة ،وهو يماثل ما حدث ي الف#ان املحقونة ضمن ّ
الصفاق qrذﻩ ال#jاكk$
ّ
امللح ّية نفسها )عي» ،(1999 ،®ºفاألزمنة تؤثر ع-ى الحلول ّية تأث#$ا داال إحصائيا ي العينات الثالث وال¬®
ّ
ّ
ّ
تتصف بتجانسها عمرا ،ويتناولون نفس ال#jاك k$من املحاليل امللحية ،ويتضح أن هذﻩ اآلليات عجزت أمام
ّ
تبدل ي الحلول ّية ّ
مما ّأدى إcى ّ
ال#jاك k$ي األزمنة املعتمدةّ ،
تبدال واضحا داال إحصائيا ي تجاربنا.
شدة هذﻩ
ّ
الدم ،حيث تعمل ع-ى ّ
أن املياﻩ املالحة بعد امتصاصها تنتقل إcى ّ
تبدل ي نسبة الهيماتوكريت
يبدو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل هذﻩ التغ#$ات ßي ال¬® أدت إcى تبدل ي الحلول ّية
بدرجات تختلف باختالف الزمن زيادة أو نقصانا،
ّ
إحصائيا انطالقا من ّ
أيضا ،فعامل ّ
ّ
الزمن  30دقيقة وما تالﻩ .واملالحظ
الزمن مع الجنس يؤثران تأث#$ا داال
ّ
أن ا تفاع الحلول ّية أو ّ
الزيادة ي ترك k$األمالح ،يعمل ع-ى تنشيط املسلك املائيّ ،
ويثبط املسلك امللي
ر
ّ
ّ
ّ
تحرر اال ّلدوست#$ون ) (Aldostéroneالناتج عن تحريض
) (Claudine Michaud, 2018كما أن
ّ
األنجيوتانس$ن  IIأثناء العوز املائي خارج خلويّ ،
حرر عند ارتفاع الحلول ّية وال¬® تعمل بش ّ
الت ّ
كل
يثبط هذا
ّ
ّ
ّ
تناف» ®ºمع األنجيوتانس$ن  IIي ّ
أن ت ّ
الدماغ إcى
تم إعادة التوازن امللي لوضعه الطبيªي (Depaula et
).coll., 1996
ّ
من هنا تأتي أهم ّية الكشف عن هذﻩ العوامل عند متناوcي هذا النوع من املياﻩ وهم ك #öي أنحاء عديدة
ّ
ّ
من القطر .ويالحظ أن لطبيعة هذﻩ االتجاهات تأث#$ا كب#$ا ي أداqم وإنتاجهم وعالقqïم داخل الجامعة
ّ ّ
شك أنه سينعكس ع-ى
وخارجها .فإذا كان اتجاﻩ هذﻩ العوامل األربعة أو بعضا مqúا سالبا متصاعدا ،ال
ّ
ّ
وصحqïم الجسم ّية والنفس ّية مستقبال.
عملهم وحياqñم

] í³^¤
ّ
ّ
التعرف ع-ى معدالت ّ
كل من الهيماتوكريت والحلول ّية كعامل$ن
تمثلت طبيعة البحث ي محاولة
أوليا ّ
بيولوجي$ن لدى طلبة الجامعة أثناء تناولهم للمياﻩ عال ّية امللوحة ،وقد تجعل منه مصدرا ّ
يمد
ّ
ّ
الجسمية ،عند شريحة واسعة من املجتمع
املهتم$ن ببعض املعلومات عن مدى انتشار هذﻩ االضطرابات
ّ
ّ
الجزائري ال¬® تتناول هذا النوع من املياﻩ ،نظرا لقلة املياﻩ ي بلدنا ،مقارنة بشساعة املساحة والنمو
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
توفرت ،ف® تحتوي ع-ى ّ
خاصة ملح الطعام .فعندما
كميات مرتفعة من األمالح،
الديموغراي ،وأن
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ّ
ّ
ّ
تتعرض شريحة واسعة من املجتمع لهذﻩ االضطرابات ،فإنه ينبي ع-ى الباحث$ن واملهتم$ن ،التعرف ع-ى
نسبة انتشارها ،وذلك من أجل العمل ع-ى إيجاد الحلول والعالج املناسب لها.
ّ
ّ
ّ ّ
أن ّ
توصلت ّ
ّ
عدادا من أسئلة البحث قد تحقق ،باستثناء تلك :املتعلقة
الدراسة إcى نتائج تؤكد
ّ
الزمن .عكس العديد من ّ
بالهيماتوكريت بداللة ّ
الدراسات ع-ى حيوانات املخ #وال¬® أظهرت أن للزمن دورا
ّ
ّ
التجا ب ،حيث جل ّ
الدراسات ال¬® ب$ن أيدينا
ع-ى الهيماتوكريت .قد يرجع ذلك إcى الطرائق املتبعة ي
ر
أجريت ع-ى حيوانات غ #$اإلنسان ،وال¬® تمت إما بالحقن ضمن ّ
الصفاق )عي» ،(1999 ،®ºأو إخضاع هذﻩ
الحيوانات للحرمان املائي ،كما ßي الحال عند )خروي1992 ،؛ زرو ي ،(1996 ،ي ح$ن اعتمد ي هذا
ّ
تم امتصاصها مباشرة ،وتصل إcى ّ
الشرب ،لذا ي ّ
الدوران ي
البحث تناول املياﻩ عال ّية امللوحة عن طريق
مما يلي دور ّ
نفس الوقتّ ،
الزمن هنا ،حيث أظهرت مدى تأث #$املياﻩ عال ّية امللوحة ع-ى العوامل املتمثلة ي
ّ
ّ
ّ
ّ
لحساسيqïما
الحلولية( ،وهما يعت#ان من املؤشرات املعتمدة ي هذا املجال نظرا
كل من )الهيماتوكريت،
ّ
ألي ّ
مما يسبب الالستتباب ي هذﻩ ّ
تبدل ي كم ّية األمالح ع-ى مستوى سوائل الجسمّ ،
الشديدة ّ
السوائل
وال¬® تؤدي إcى خلل ي الوظائف الحيو ّية للجسم ،قد تكون بسيطة ،يتمكن الجسم ع-ى إثرها من إصالحها
ّ
وذلك عن طريق آليات عصبية -غد ّية ) ، (Daniel, 2019وقد تكون شديدة التأث ،#$فيعجز الجسم عن
استعادة استتبابه ،وهو ما يqúك الجسم .وي حال دوامها ملدة طويلة ،قد تغ #$من سلوك
الفرد )(Christopher et coll., 2019
ّ
توصلت ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة ي
إحصائيا ب$ن الذكور واإلناث،
الدراسة أيضا إcى وجود فروق بعضها دال
كما
ّ
ّ
الهيماتوكريت بداللة ال#jاك ،k$وي الحلول ّية بداللة ال#jاك k$واألزمنة ،حيث كانت قيم الهيماتوكريت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن أفراد ّ
العينة يتأثرون
املتوصل إلqtا
والحلول ّية لصالح الذكور ،وبالفعل يبدو من مجمل النتائج
ّ
التكيف ال¬® ي ّ
باملحاليل امللح ّية املستخدمة ي البحث ،ع-ى ّ
تمqr k$ا أفراد
الرغم من خاص ّية
العينة)اإلنسان( ،فع-ى مستوى ّ
ّ
الدم:
 تنخفض نسبة الهيماتوكريت قليال غ #$ذات بال ،وذلك بداللة ّمما أدى إcى انتقال ّ
الزمنّ ،
السوائل من
ّ
الوسط داخل خلوي إcى الوسط خارج خلوي ،كرد فعل ع-ى هذا التأث ،#$بينما ترتفع نسبة الهيماتوكريت
ّ
ال#jك ،k$نظرا النبعاث آل ّية العطش وحدوث االجتفافّ ،
مما سبب انتقاال ي الحلول ّية ع #الغشاء
بداللة
الخلوي ،أدى إcى انخفاض حجم ّ
السوائل خارج خلوية.
ّ
كل من ّ
ّ
نسجل ارتفاعا ي الحلول ّية بداللة ّ
الزمن وال#jك ،k$قد يرجع هذا إcى الكم ّية اإلضاف ّية
للصوديوم املتناولة مع املاء تجريبياّ ،
مما أدى إcى تكدسه ي البالسما ،أي ي الوسط خارج خلوي.
ّ ّ
ّ
وختاما فأن النتائج املتوصل إلqtا ي هذا البحث ،ت#ز بجالء أن االجتفاف الخلوي املحرض عن طريق
ّ
ّ
تناول املياﻩ عال ّية امللوحة ،قد ّ
يسبب التغ#$ات االستقالبية ،وأن املياﻩ ال¬® تبتعد ي تركk$ها امللي عن
 0.15مول /لّ ،
تسبب عدم االستتباب ي سوائل الجسم ،وال¬® ّ
تؤدي إcى عرقلة ّ
الس #$الحسن للوظائف
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ّ
ّ
األقل عند أفراد ّ
ّ
العينة .وتجدر اإلشارة إcى أن
الحيوية ،وبذلك قد تسبب زيادة ي العوامل املدروسة ،ع-ى
ّ
التثبيط الذي تفرضه بعض البّ OÙ
ّ
الدماغ ّية ع-ى آل ّية امتصاص املاء
الحجمية ،يلي
زوال تأث #$املستقبالت
ّ
ّ
املعدنية ،وقد يتدخل الفازوبريس$ن ) (VPع-ى املستوى املركزي من أجل إصالح االنحرافات
واألمالح
ّ
الحادثة ي التوازن املائي-املعدني ).(Menani et Coll., 1996
ّ ّ
ّ
أن الخسارة املائ ّية داخل وخارج خلوية ،ي ّ
خاصة ،إذ تقوم
تم كبحها بواسطة عصبونات
لقد تب$ن
بتحريض املراكز العصب ّية املسؤولة عن هذﻩ الظاهرة ،حيث ترسل ومضات عصب ّية وحاثية ،وتتموضع
هذﻩ املراكز ال ّ
خاصة ي سو ّية تحت املهاد األمامي )(Ruth et coll., 1992
ّ
ّ
الصادرة بتاريخ
الصحة العامل ّية
]÷ Vl^u]Îيمكن ذكر بعض الفقرات الواردة ي تقرير منظمة
ّ
ّ
 ،2006/6/22والذي ينصح بالتقليل من تناول ملح الطعام ،حيث طلبت هذﻩ املنظمة من الحكومات عدم
ّ
السكان بعدم اإلفراط ي تناول امللح لتفادي اإلصابة با تفاع ضغط ّ
االكتفاء بنصح ّ
الدم فحسب ،بل أن
ر
تفرض ع-ى ّ
الصناعي$ن خفض كم ّية امللح املضافة لألطعمة املصنعة ،وأوضحت املنظمة ي تقريرها
ّ
ّ
السنوي عن ّ
ّ
أن األمر سيش ّ
كل أحد
الصحة ي العالم بتقليل املخاطر والتشجيع ع-ى حياة صحية،
ّ
ّ
الشراي$ن ال¬® تعت #من ّ
الqïديدات
إجراءات التدخل األقل كلفة واألك #öفعالية ،ملحاربة أمراض القلب و
ّ
الرئيس ّية للصحة العاملية .وأشار مسؤولو املنظمة أن اإلفراط ي وضع امللح ي منتجات مثل الخ kأو
ّ
األطباق الجاهزة ي ّ
ّ
خاصة ألن الكث #$من سكان املدن يفضلون هذﻩ
الدول الغنية ،يطرح مشكلة
ّ
ّ
املنتجات ع-ى األغذ ّية الطازجة ال¬® لم يعد لدqçم الوقت وال الرغبة ي طهqtا ،وقالت منسقة وحدة مكافحة
ّ
ّ
الشراي$ن ي منظمة ّ
الصحة العاملية) ،ح¬ Oلو عمد األفراد إcى التقليل من امللح ي طعامهم،
أمراض القلب و
فإqم يسqïلكون تلقائيا كم ّية كب#$ة منه بسبب محتوى امللح ي األغذ ّية ال¬® يش#jوqا من املتاجر( .وقدم
ا تفاع ضغط ّ
الدم ع-ى أنه واحد من ّ
الqïديدات العشرة الك#ى ع-ى ّ
الصحة ،فهو يسبب  71مليون حالة
ر
ّ
ّ
وفاة سنويا ،إضافة إcى  %62من الجلطات الدماغ ّية و % 49من النوبات القلبية.
من املعطيات ّ
السالفة واملتمثلة ي:
ّ
 النتائج املتوصل إلqtا ميدانيا.ّ
خاصة ي املناطق ال¬® تتناول املياﻩ عال ّية
 إجابة بعض األطباء وترتيqم لألمراض املنتشرة ي القطر،امللوحة مثل بسكرة ،ع$ن صالح ،ب #الج... #$
ّ
منظمة ّ
الصحة العاملية.
 تقريريبدو أنه من ّ
الضروري االهتمام بما ي-ي:
ّ
ّ
ّ
وامللوثات ،بل يجب التأكد من نسبة
 (1عدم االكتفاء عند تحليل املياﻩ خلوها من الجراثيم والطفيليات
ّ
ّ
ّ
خاصة ملح الطعام ،وأن ال تتعدى نسبة هذا امللح ) 0.15مول/ل(.
األمالح املعدن ّية ي تلك املياﻩ،
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(2

ّ
املkلية ،لكن يمنع اسqïالكها كماء شروب.
استخدام املياﻩ عال ّية امللوحة ي األغراض

(3

عدم إضافة امللح لألطعمة.
اسqïالك ّ
السوائل ّ
بكميات جيدة.

(5

ممارسة الرياضة.
تناول أغذ ّية غن ّية بالبوتاسيوم واملاغنيسيوم.

(7

اإلكثار من تناول األطعمة ال¬® تك #öفqtا األلياف.
ّ
اسqïالك منقوع النعناع.
ّ
الشروط ّ
الصح ّية واملواصفات العاملية.
توف #$املياﻩ ال¬® تتوفر فqtا

(4

(6

(8
(9
(10
(11

ّ
الصالحة للشرب ،واملياﻩ ّ
التمي k$ب$ن املياﻩ ّ
ّ
املkلية.
الصالحة لالستعماالت
االهتمام بتناول املاء دون غ#$ﻩ من ّ
السوائل وبش ّ
كل منتظم.

 (12مراعاة الظروف البيئ ّية )الحرارة(.
ّ
 (13مراعاة نوع العمل ومشقته.
ّ
خاصة عند ّ
ّ
الصغار.
 (14العمل ع-ى عدم التعرض لالجتفاف
يتعهد الباحث باالستمرار ي هذا البحث ع-ى ّ
ّ
عينة أك #وأشمل ملناطق عديدة ،مع استخدام تراكk$
(15
أك #وأزمنة أطول ،ولكن ي حدود ما ّ
يتقبله جسم اإلنسان.
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