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الناتج القلبً
القلب ٌضخها التً الدم كمٌة انه على ٌعرف (القلبً الدفع أو) القلبً الناتج 

 المهمة المؤشرات من وهو , المللتر أو باللتر وٌقاس الواحدة الدقٌقة فً

 الرٌاضً عند تحصل حٌث التنفسً الدوري والجهاز القلب كفاءة تطوٌر فً
 .القلبً الناتج زٌادة وبالتالً الضربة حجم فً زٌادة

    القلبً والمعدل الضربة وحجم القلبً الدفع بٌن العالقة عن التعبٌر ٌمكن 
: التالٌة بالمعادلة

    الضربة حجم = القلبً الدفع x (القلب ضربات عدد ) القلبً المعدل

ان حٌث :-

الواحدة الضربة فً القلب.ٌضخها التً الدم كمٌة هو : الضربة حجم

الواحده الدقٌقه خالل القلبٌه الضربات عدد هو : القلبً المعدل.
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:أهم العوامل التً تؤثر على الناتج القلبً هً 
 رٌاضة المطاولة تؤدي إلى زٌادة حجم التجاوٌف القلبٌة.

2-   زٌادة قوة العضلة تؤدي إلى زٌادة الدفع القلبً من الدم فً كل ضربة
.

3-  زٌادة حجم الدم الورٌدي العائد للقلب.

 كذلك ان لوضع الجسم تأثٌر فً الناتج القلبً ، فكمٌة الناتج القلبً عند

االستلقاء تزٌد عنها أثناء الجلوس وتزٌد بدورها عن الوقوف فضالًعن نوع 
النشاط الممارس 
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تأثٌر الرٌاضه على الدفع القلبً
الدفع زٌادة نتٌجة الدقٌقه فً القلبً الدفع من تزٌد الرٌاضه ممارسة ان 

 زٌادة بسبب تحدث كذلك القلب فٌها ٌتحكم الزٌاده وهذه للنبضه القلبً

 التمرٌن زٌادة ان . االعصاب فٌها تتحكم والتً القلب نبضات عدد

 لتر (35 )الى تصل قد الدقٌقه فً القلبً الدفع فً كبٌره زٌاده تسبب

 النشاط حالة فً الدم فأن هذا فعلى لتر 6 حوالً الدم حجم ان وحٌث
العنٌف الرٌاضً
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حجم الضربة والتدرٌب
تفسٌر ان من الرغم على الجهد فً الزٌادة معدالت مع ٌتزاٌد الضربة حجم 

 %60-40 ) من حوالً الضربة حجم ٌزداد حٌث ، كامال لٌس الزٌادة هذه

 من لدٌه الضربة حجم ٌكون المدرب غٌر الفرد ان بمعنى ، التدرٌب أثناء (

 جهداً  المدرب غٌر الفرد ٌبذل وعندما الراحة وقت مللٌمتر ( 50-60% )

 المدرب الفرد أما ، دم مللٌمتر( 120-100) إلى الضربة حجم ٌصل بدنٌاً 

 بذل وعند مللٌمتر ( 110-80 )من الراحة وقت لدٌه الضربة حجم فٌكون
. دم مللٌمتر( 200-160 )إلى الضربة حجم ٌصل بدنً جهد
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عدم أنتظام ضربات القلب
هما لسببٌن نتٌجة ٌكون القلب ضربات أنتظام عدم ان :-

1- أرتفاع أو القلبٌة العضلة فً خلل وجود أي مرضٌة حالة نتٌجة ٌكون 
. األذٌنٌة الحبٌبٌة العقدة عن الصادرة األشارات فً خلل أو الدموي الضغط

2- وهو المطاولة رٌاضة فً وتحدث ، فسٌولوجٌة تكٌف حالة نتٌجة ٌكون 

 األعتماد ٌقل حٌث الرٌاضً قلب  فً وظٌفً تطور على ٌدل إٌجابً مؤثر

 األذٌنٌة الحبٌبٌة العقدة على األعتماد وزٌادة المركزي العصبً الجهاز على

 عن الحاصل التكٌف نتٌجة  المتدربٌن الرٌاضٌٌن لدى ذلك وٌحصل
. التدرٌب
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