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 المحور األول: الطاقة في جسم اإلنسان مصدرها وأنواعها

                                                                1المحاضرة 

 :الطاقة مفهــوم -1.1

 .مفهوم عام Energyالطاقة 

 . لقوة أو الحركة أو الجهد المبذولوهي ا ،طور البشري لإلنسان فهي الحـرارةاختلف في مدلولها عبر الت

 :الطاقة تعريفات -1.2

 .لسعة أو القدرة على أداء الشغــلالطاقة هي ا 

 :أشكال الطاقة-3.1

 للطـاقة ستة أشكال مختلفة هي:

  .الحراريـةالطاقة · 

 .الطاقة الضوئية· 

  .الطاقة الميكانيكة· 

 .بائيةهرالطاقة الك· 

 .ـائيةيالطاقة الكيم· 

 .الطاقة الــذريـة· 

في جسم اإلنسان قة الطا ال تفنـى ولكنهـا تتحول من شكـل إلى آخـر فمثال .. تخزن ،والطاقة كالمادة         

على هيئة كيميائية تتحول إلى طاقة حرارية وميكانيكية أثناء االنقباض العضلي أو على شكل كهربائي 

 لتوصيل اإلشارات العصبية الحركية والحسية.

، مغناطيسيةة الكهروتأخذ الطاقة أشكاال متعددة، منها الطاقة الكيميائية، والطاقة الكهربائية، والطاق     

حول من فنى بل تتت ة الوالطاقة الميكانيكية، والطاقة النووية. وطبقا لقوانين الديناميكا الحرارية، فان الطاق

زن في ئية تخها أن تتحول إلى طاقة كهرباشكل إلى شكل آخر، فالطاقة الكيميائية على سبيل المثال يمكن

سان نجد اخل اإلنحيوية د. كذلك بالنسبة للعمليات الةإلنتاج الطاقة الميكانيكي البطارية التي تستخدم بدورها في

( أو فوسفات Adenosine triphosphateة الكيميائية الموجودة على هيئة أدينوسين ثالثي الفوسفات )أن الطاق

العضالت(  ( تتحول إلى طاقة ميكانيكية ) على هيئة عمل ناتج عن انقباضCreatine phosphateالكرياتين )

إلنسان لجسم انبعثة من الجسم(. باإلضافة االنقباض العضلي، فان الطاقة داخل اوأخرى حرارية ) حرارة م

تستخدم  ، كمافةتستخدم ألغراض عدة، حيث تستخدم الطاقة الحرة لبناء خاليا جديدة وترميم الخاليا التال

ين محمد نصر الد(بغرض عمليات النقل النشط للعديد منة المواد مثل الغلوكوز والكالسيوم عبر غشاء الخلية.

 .(53، ص1998رضوان، 

 في جسم اإلنسان:أثناء الطاقة  مصادر -4.1

جين األوكسالطعام  المتناول، الذي يتكون بشكل رئيسي من الكربون و إن مصدر الطاقة لدى اإلنسان هو

ضعيفة،  ام تعدباإلضافة إلى النتروجين في حالة البروتينات. ومن المعلوم أن الروابط الجزيئية في الطع

خل خاليا يائيا داحلل كيمتوفر إال طاقة محدودة عند فكها، لذا فان الطاقة المخزنة في الطعام تت وبالتالي فهي ال

م في ( الذي يستخدATPثي الفوسفات )ب غني بالطاقة يدعى أدينوسين ثالالجسم وتخزن على هيئة مرك

حنه مرة د ش( الذي يعاADPعمليات األيض، ثم ينتهي به األمر وقد تحول إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات )

 ثي الفوسفات ذو طاقة عالية.أخرى ليصبح أدينوسين ثال

إن الوقود المستخدم إلنتاج الطاقة في الجسم يتكون من مواد الكربوهدراتية والدهنية، بينما يكون الدور 

الرئيسي للبروتينات هو بناء الخاليا وترميم التالف منها، وبالتالي فان البروتينات ال تستخدم إال في حاالت 

ات  والدهون كما في حاالت المجاعة. على نادرة كمصدر للطاقة وذلك عندما ينتهي المخزون من الكربوهيدر

أن األحماض األمينية التي هي المكون األساسي للبروتينات يمكن أن تستخدم كمصدر للوقود  أثناء الجهد 
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( المخزون من 01. ويوضح الجدول رقم )% 5البدني التحملي ولكن على نطاق محدود ال تتجاوز نسيته 

من وزن الجسم(،  %15ن والذي لديه نسبة طبيعية من الشحوم ) الطاقة في جسم اإلنسان المتوسط الوز

كيلو  2000ويظهر من الجدول أن مجمل الطاقة القادمة من مخزون الجسم من الكربوهيدرات ال تتجاوز 

سعر حراري، معظمها يأتي من غاليكوجين العضالت، بينما يصل مجموع الطاقة الممكن الحصول عليها 

ألف كيلو سعر حراري، وهي طاقة تكفي الشخص من الناحية النظرية  100ى قرابة من الشحوم  في الجسم إل

 سباقا للمراطون بشكل متواصل. 40ألن يجري 

 

 نوع الطاقة

 مقدار المحزون

بـكيلو سعر  بالغرام

 حراري

 الكربوهيدرات

 451 110 غاليكوجين الكبد

 1435 350 غاليكوجين العضالت

 62 15 غلوكوز في سوائل الجسم

 1948 475 المجموع

 الدهون

 95550 10500 شحوم تحت الجلد

 1820 200 شحوم داخل العضالت

 97370 10700 المجموع

 

 

 كغ  70مقدار المخزون من الطاقة في جسم اإلنسان الذي يزن  (:01جدول رقم)

 .%15ولديه نسبة من الشحوم تبلغ 

كيلو  9.4كل غرام من الدهون عند أكسدته بالكامل ) أي حرقه في وجود األوكسجين( طاقة حرارية ) يعطي

في المقابل  كيلو سعر حراري(، لكن الدهون 4.1سعر حراري( أكبر ما يعطيه غرام واحد من الكربوهيدرات ) 

ذي مر الاإلنسان، األ تستهلك كمية أكبر من األوكسجين عن حرقها واستخدامها كمصدر للطاقة داخل جسم

لتالي ، وبايجعل استخدام الكربوهيدرات كوقود أكثر اقتصادية من استخدام الدهون )أي توفيرا لألكسجين(

عر حراري/ سكيلو  4.68مقابل  5.06تعطينا طاقة حرارية اكبر من الدهون مقابل لتر واحد من األوكسجين )

لكربوهيدرات،  (. أما إذا كان الوقود خليطا من الدهون وا2Oكيلو جول/ لتر) 19.6مقابل  21.2(، أو 2Oلتر)

 20.3 يعطي كما هو حاصل في معظم األنشطة البدنية المعتدلة الشدة، فان كل لتر من األوكسجين المستهلك

 (Westerterp K. Saris W.,1992,p112) كيلو سعر حراري(. 4.85كيلو جول في الدقيقة )

 ن:وكتلخيص لما سبق يمكن القول بأ

، بينما النشاط الرياضي أثناءالطاقة  إلنتاجالمصادر األساسيـة تمثل المواد الكربوهيدرائية والدهون     

  .الطاقة تستخدم المواد البروتينية بدرجة أقل في إنتاج

خالل الطاقة  واألحماض الدهنية وحامض الالكتيك من أهم مصادر، ةليكوجين العضلغو، ويعتبر الجلوكوز

 النشاط الرياضي .

 لوكـوز الــدم :غ -

. وعندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم بقوم الكبد ( بالنسبة للمخالطاقة  يعتبر المصدر الرئيس للوقود )

، إلى الدم وخروج حامض الالكتيك الالهوائية األكسدةبإمداد الدم بالجلوكوز بطريقة غير مباشرة بعد عمليات 

 .ليكوجينغحيث يتحول إلى جلوكوز أو يخزن على هيئة  ،ومنه إلى الكبد

 :ةليكوجين العضلغ -

ويؤدي نفاذ كمية ، الطاقة ليكوجين العضل أهم صورة من صور الكربوهيدرات المستخدم في إنتاجغيشكل 

 حدوث ظاهرة التعب . المخزون إلى
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 :األحماض الدهنية -

والتي تختزن في  ،المصدر األساسي للطاقة من الدهون Free fatty acidsتعتبر األحماض الدهنية الحرة 

-11وتشكل هذه المصادر الدهنية للطاقة ما يوازي  Triglycaridsالعضالت على هيئة جليسرين ثالثي 

 في التمثيل الهوائي .الطاقة  من مجموع 22%

 

 :حامض الالكتيك-

 أثناء النشاط الرياضي بعدة صور أهمها ما يلي :الطاقة  يساهم حامض الالكتيك في إنتاج

األخيـر في وجود األكسجين  وانكسار ،تحول جزء كبير من حامض الالكتيك إلى حامض البيروفيك .أ

 الكربون وماء وطاقة حرة. أكسيدإلى ثاني الطاقة  داخل بيت

 من قبلها في إنتاج ستخدامهالنفاذ حامض الالكتيك خارج محيط العضلة إلى العضالت األخرى  .ب

 .الطاقة

 .ليكوجين هناكغحامض الالكتيك إلى الكبد عن طريق الدم وتحوله إلى  انتقال  .ت

هذه  يث تسمىحلوكوز في الكبـد , وينتقل عبر الدم إلى العضالت مرة أخرى، غليكوجين إلى غوقد يتحول ال

من حامض  والتخلص االستشفاء استعادةأثناء  . وهذه الظاهرة هامة Cori Cydeالعمليــة بدائرة كوري 

 الالكتيك المسبب للتعب.
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 المحور األول: الطاقة في جسم اإلنسان مصدرها وأنواعها

                                                                   02المحاضرة 
 
 

 :الطاقة  وحدات قياس-1

 :Calorie  (Cal)السعر الحراري  -

 ،ة مئويةجة واحدواحد من الماء در رامغأو كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  عملبها وحدة ال ونعني

  .درجة مئوية 15عندما تكون درجة حرارة الماء 

1Kcal = 1000 cal 
 

 ويعتبر السعــر الحـــــراري هو مقيـــاس الطاقــــة في شكلها الحراري.

 :(KJ ) Kilojouleالكيلو جول   -

 .معــا عملوالالطاقة  يعبر هذا المقياس عن مقدار

1KJ = 1000 j = 0.23889 cal 

4.18 KJ   1 cal = 

 : Oxygen liter يليتر اكسجين -

 بالليتر . األكسجينالمستهلكة من الطاقة  ونعني به مقدار

(L) = 1000 miui liter ( ml ) Liter1 

 Oxygen liter = 5.05 cal = 15.575 F/p1 

foot / pound 

 =2123 kg / m = 21.14 kj 1 kj  =2.205 pound 

1m  =2,28 foot 

 :Metabolic Equiva lit (MET)تكافؤ التمثيل الغذائي  -

الل وزنه خ ونقصد به كمية األكسجين المطلوبة في الدقيقة والتي يستهلكها الجسم لكل كيلو جرام من    

  .ةرام من وزن الجسم في الدقيقغكيلو  /أكسجينمللي ليتر  3.5ظروف الراحة العادية وهي تساوي 

 : عملال -

 (Westerterp K. Saris W.,1992,p112)هو مقدار الجهة أو القوة المبذولة خالل مسافــة معينــة . 

 

                       Work = Force x laistance    

                                d) x (F)) =(W) 

 في المجال الرياضي:الطاقة استخدامات -2

 ( هناك خمسة استخدامات أساسيـة للطاقة هي : foxحسب رأي فوكس ) 

  :في برامج التدريب الرياضي .1

الطاقة بركة حلاائية والمهارات الحركية لغرض تزويد أجهزة يجية والكيمويولزيعن طريق تطوير النواحي الف

 الالزمة إلتمام عملها.

  :في منع أو تأخير حدوث التعب .2

 قل.لى األعبالتعــب المبكـــر أو تأخيــــر ظهوره  بواسطة تقنين سرعة األداء وتفادي الشعور
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بالجسم . وهذا بطبيعة الحال يستلزم  الطاقة عن طريق المحافظة على توازن:في مراقبة وزن الجسم .3

بما يتناسب مع تركيبة الجسم ضرورة مراقبة الوزن بإتباع أساليب وقواعد محددة في التغذية و

 ونوعية العمل المؤدى.

 

 في المحافظة على ثبات درجة حرارة الجسم: .4

بواسطة الجسم نفسه ، وبالرغم من ارتفاع درجة الطاقة  يتطلب ثبات درجة حرارة الجسم إنتاج كمية من

الرياضي بشكل ملموس أثناء القيام بمجهود رياضي ، إال أن هذا االرتفاع ال يسبب أي حرارة الجسم لدى 

 أضرار لجسم الرياضي نتيجة وجود آليــات أخرى تعمل على خفض درجة الحرارة مثل التبخر والتعرق.

  :. في الغذاء وتحـسين الكفاءة )األداء(5

طلوبة رية المات الطعام بحيث تعطي السعرات الحرا، وتنظيم وجبالعلمي لنوعية الغذاء االختيارعن طريق 

  .للطاقة

   :الطاقةمصادر  استعادة-3

لدى الالعب  األداءهبوط مستوى  إلى ةالتدريبي ةالعملي أجزاءبين  ةيؤدي عدم استعاده مصادر الطاق    

خالل  لتدريبمن ا ةمع منح الالعب راح ،التدريب البينية أثناء ةوينبغي على المدرب تجديد فترات الراح

في  لمستخدمةا ةالطاق أنظمةحسب  ةتكوين مصادر الطاق ةغرض استعادليومين  أوبمقدار يوم واحد  األسبوع

 التدريب.

 يتم التعويض بإحدى الطرق التالية: طرق التعويض:

  :تعويض فوسفات العضلة· 

 .دقائق  3-2يتم عن طريق منح الالعب فترات راحة بينية وجيزة أثناء عملية التدريب بمقدار 

 :ليكوجين العضلةغتعويض · 

ة عب لوجبالوبعد فترة عمل طويلة ومستمرة عن طريق تناول ال االستشفاءيتم بصورة كاملة خالل فترة  

ل ليكوجين في العضلة خالغمن مخزون ال% 20ما يقرب من  استعاضةغنية بالكربوهيدرات، حيث يتم 

شر بعد مرور ع% 60إلى حوالي  ض، وترتفع نسبة التعوياالستشفاءالساعات الخمس األولى من فترة 

 .االستشفاءساعات من فترة 

يام أة الثلة لمدة ثضليكوجين عن طريق إجراء تدريب مجهد، ثم إعطاء راحة للعغويمكن مضاعفة مخزون ال

 مع إتباع برنامج غذائي غني بالكربوهيدرات.

كوجين ليغساعة فقط لتعويض  24وفي األنشطة الرياضية عالية الشدة وقصيرة المدة يحتاج الجسم إلى 

 ضاء.ية البيالعضل باألليافليكوجين مقارنة غالعضلية السريعة بسرعة تعويض ال األلياف. وتتميز ةالعضل

 :لوبينغتعويض أكسجين الميو· 

 وتشكل عملية إنتاج في العضالت الهيكلية، األكسجينبدور هام في تخزين  Myoglobinلوبين غيقوم الميو

بين لوغلوبين. ويتواجد الميوغللميو .أثناء النشاط الرياضي وخاصة في بداء األداء الوظيفة الرئيسيةالطاقة 

 بكميات كبيرة في األلياف العضلية البيضاء .

 ريبا .قتين تقفي مدة زمنية بسيطة ال تتعدى الدقي االستشفاءويتم تعويض األكسجين المستهلك خالل فترة 

  :تعويض الدين األكسجيني· 

 :ان همــويتكون من جزئي كسجيني كمية األكسجين المستهلك خالل فترة االستشفاء.ويُقصد بالدين اال

والذي يمد  األكسوجينيفي الدين  واألبطئوهو الجزء األكبر :  Lacticالالكتيكي األوكسجينيالدين  - أ

دقيقة  30ن الجسم بالطاقة الالزمة لتخليص العضلة والدم من حامض الالكتيك. وتستغرق فترة التعويض م

 .دقيقة تقريبا 60إلى 
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لتر، وهو الذي يمد الجسم  3.5 – 2يقدر حجمه في حدود : Alacticالدين األكسجيني بدون الالكتيك  - ب

 Westerterp K. Saris) دقائق. 5 – 3 يالتعويض حوال الفوسفات وتستغرق فترة الستعادةبالطاقة الالزمة 

W.,1992,p112) 

 

  :الطاقة البدنية على إنتاجاألنشطة  تأثير-4

  .لطاقةللرئيسي االمصدر  ةمدة دوامه تشكــل المواد الكربوهيدراتي وانخفاضعند زيادة شدة الحمل البدني · 

  .لطاقةلشدة الحمل وطول فترة دوامه فإن المواد الدهنية تصبح المصدر الرئيسي  انخفاضفي حالة · 

ع دريجيا مك له تفي بداية النشاط الرياضي كبيرا، ثم يقل االستهال يكون إستهالك المواد الكربوهيدرائية· 

 إستمرارية النشاط الرياضي وطول فترة األداء، بحيث يتجه نحو المواد الدهنية.

 

http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
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 .المحور الثاني: القدرة الهوائية والقدرة الالهوائية

                                                       03المحاضرة 

 القدرة الهوائية:

 تعريف بعض المفاهيم:-1.2

من  تيكالالك تعرف بأنها الحمل البدني الذي يزيد عنده معدل انتقال حمض العتبة الفارقة الالهوائية:-

صول على لة الحالعضالت إلى الدم بدرجة تزيد من معدل التخلص منه. أي بمعنى أنها نقطة االنتقال من مرح

أليضية امليات مصادر الطاقة من العمليات األيضية الهوائية إلى مرحلة الحصول على مصادر الطاقة من الع

 .(23، ص1998)حسام الدين وآخرون، الالهوائية. 

في  هي أقصى قدرة للجسم (: MaxVo 2القصوى )الحد األقصى الستهالك األوكسجين  القدرة الهوائية-

صى د األقاستنشاق ونقل األوكسجين ومن ثم استهالكه في العضالت العاملة، ويعبر عن ذلك بمقدار الح

تر في ل والذي يعني أقصى حجم لألوكسجين المستهلك باللتر أو بالملي  MaxVo 2الستهالك األوكسجين  

 .(218، ص2003)سيد،  الدقيقة الواحدة  نسبة إلى وزن الجسم بالكيلوغرام.

ة وي ) كميذي يساهي عبارة عن حجم الهواء الذي يدخل الرئتين في الدقيقة الواحدة وال  التهوية الرئوية:-

، 1994)سالمة، عدد الدورات  في الدقيقة الواحدة(.  ×في دورة تنفسية واحدة الهواء الذي يدخل الرئتين 

 .(310ص

 ماهية القدرة الهوائية:-2.2

 يحتوي مصطلح القدرة الهوائية على كلمتين:

 ويعني مقدار الطاقة التي ينتجها الجسم بالجول خالل زمن معين. األولى) قدرة (: 

أي  لطاقة.اوتعني العمل العضلي الذي يعتمد بشكل أساسي على األوكسجين في إنتاج  الثانية ) هوائي(:

 إنتاجه بالعضلة بالطريقة الهوائية.

 ين والتيألوكسجوهي تختلف عن القدرة الالهوائية التي يتم من خاللها إنتاج الطاقة بدون االعتماد على ا

تطلب تالتي  ج الطاقة وذلك في األنشطة الرياضيةسرعان ما يحدث فيها التعب مع أنها تتميز بسرعة إنتا

ستمرار يها االعنصري السرعة والقوة العظمى، أما في حالة األنشطة الرياضية التي تتطلب طبيعة األداء ف

مصدر الرئيسي دقائق فان إنتاج الطاقة الالهوائي ال يعتبر ال 5في العمل العضلي لفترة طويلة تزيد عن 

ي فستمرار مكن االيعضلة لالستعانة باألوكسجين إلنتاج الطاقة الالزمة لألداء، وبهذا للطاقة ولذلك تلجأ ال

 و التحملتحمل أالعمل العضلي لفترة طويلة قبل اإلحساس بظهور التعب، وهذه األنشطة يطلق عليها أنشطة ال

سها يتم قيا وائيةاله الهوائي وتتمثل في جميع مسابقات الجري والسباحة الطويلة والدراجات وغيرها، والقدرة

الحد  ه أيضاعند أقصى كمية أوكسجين يستطيع الجسم استهالكها خالل وحدة زمنية معينة وهو ما يطلق علي

 (.163، ص2007)الروبي، األقصى الستهالك األوكسجين.

تي جين الويعرف العمل العضلي بأنه العمل الذي يتم بسرعة معتدلة أو بطيئة بحيث تكون كمية األوكس

 .دة طويلةشاط لمتهلكها الشخص كافية للجهد الذي يبذله، لذا نجد أنه قادر على االستمرار في تكرار النيس

 يدخل ضمن العمليات الفيزيولوجية الالزمة لذلك عمليتان أساسيتان هما:

 الت.ى العضعملية نقل األوكسجين حيث يقوم الجهازان التنفسي والدور والدم بمهمة نقل األوكسجين إل-

 ة.لهوائيالعملية الثانية هي قيام العضالت باستهالك ما يصل إليها من األوكسجين فنتاج الطاقة ا-

 وتظهر كفاءة القدرة الهوائية أو التحمل الهوائي في عدة مظاهر من أهمها:
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لكن مع ولعضلي االقتصاد الوظيفي عند أداء العمل العضلي بمعنى إمكانية أداء نفس المستوى  من العمل ا-

 .القتصاد في الطاقة المستهلكة أو االرتفاع بمستوى الداء عند استهالك نفس مستوى الطاقةا

 إمكانية االحتفاظ بمستوى أداء ثابت للعمل البدني مع إمكانية االرتقاء به وتطويره.-

 قطع المسافات أو اتخاذ األعمال البدنية في زمن أقل.-

 : مستويات القدرة الهوائية-3.2

حيث يطلق  لها وما يقل عن ذلك المستوى األقصىتختلف مستويات القدرة الهوائية ما بين الحد        

  Maximum Aerobic كمقياس للقدرة الهوائية القصوى األوكسجينالستهالك  األقصىمصطلح )الحد 

power    ) واحدة دقيقة اللاخالل  إنتاجهامقدار من الطاقة الهوائية التي يستطيع الفرد  أقصىويعبر ذلك عن

 ير من تلكالكث أنالرياضية حيث  األنشطةالرئيسي ألداء معظم  األساسالقدرة القصوى ليست هي  أنغير 

منه  %80في حدود ما يقل عن  األوكسجينالستهالك  األقصىقل من الحد أيؤدى عند مستويات  األنشطة

ستهالك ال قصىاألي نتناول موضوعي الحد ولذلك يطلق على هذه القدرة العتبة الفارقة الالهوائية وفيما يل

 .والعتبة الفارقة الالهوائية بشيء من التفصيل األوكسجين

 (: Vo2 max) األوكسجينالستهالك  األقصىالحد  :أوال

الثواني  من عشرات أكثر (هوائي )ال األوكسجينال تستطيع العضالت االستمرار في العمل العضلي بدون 

سجين باألوك يستمر العمل العضلي ألكثر من دقيقة في حالة االستمرار في إمداد العضلة أنفي حين يمكن 

 جيناألوكس العضالت العاملة وكلما زادت شدة الحمل زادت سرعة استهالك إلىعن طريق نقله من الرئتين 

ت المن عض %50من  أكثرالعمل العضلي باستخدام  أثناء األوكسجينويطلق على اكبر حجم الستهالك 

 .القدرة الهوائية أو األوكسجينالستهالك  األقصىالجسم الحد 

ى انتاج داً علويرتبط التحمل الهوائي للعضلة بقدرتها على االستمرار في العمل ألطول فترة ممكنة اعتما

ر يلجزء نشافي هذا  إننا إال ،األوكسجينالطاقة الهوائية، وهذا بالطبع يعني زيادة كفاءة العضلة في استهالك 

 األداءن ع المسئولةالعضلية البطيئة هي  األلياف أندور العضلة في هذا الموضوع فقط فنؤكد على  إلى

طيئة في العضلية الب األليافوترجع كفاءة  في غضون ذلك، األوكسجينالعضلي لفترة طويلة واستهالك 

 :التالية األسباب إلىالتمثيل الغذائي الهوائي 

من  أكثرمرات  5 – 2لوبين تزيد بمقدار غالعضلية البطيئة على كمية كبيرة كم الميو األليافتحتوي  -1

 اء.حمرال األليافوهذا هو سبب لون هذه  السريعة، األلياف

ي يل الغذائى التمثالمساعدة عل اإلنزيماتالعضلية البطيئة مع زيادة  األليافيتوكوندريا في زيادة الم -2

 .يروفيكحامض الب أكسدةكتيك نتيجة زيادة الهوائي يقلل من تجمع حامض الال

ادة سمح بزيمما ي ليفهالبطيئة على عدد اكبر من الشعيرات الدموية المحيطة بكل  األليافتحتوي   -3

 .وسرعة التخلص من فضالت التمثيل الغذائي األوكسجيننتشار إ

ن مما يقلل مالمساعدة على أكسدتها  اإلنزيماتوزيادة في  أكثرالبطيئة على دهون  األليافتحتوي  -4

 ستهالكال األقصىالحد  أنليكوجين العضلة والمحافظة على مستواه. ومن المعروف غاالعتماد على 

م هي ي الجسف أساسية أجهزةيعبر عن قدرة الجسم الهوائية وتقوم بهذه المسؤولية ثالثة  األوكسجين

ونها وتعا األجهزةوبالرغم من أهمية عمل هذه  الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز العضلي،

 .هوائيةال اإلنسانهو الجهاز العضلي حيث يمكن اعتباره العامل المحدد لكفاءة  أهمها إن إال

 :: العتبة الفرقة الالهوائيةثانياً 

لة ي ولهذه الحاالرياض األداء أثناءالالعب  إليهاالعتبة الفارقة الهوائية هي حالة فسيولوجية يصل      

فة ليات وبصالطاقة وكفاءة الجسم في هذه العم إنتاجلها عالقة بنظم  إنمواصفات فسيولوجية خاصة كما 

 ،كسجيناألوالستهالك  األقصىخاصة في العالقة بين تكوين حامض الالكتيك وسرعة التخلص منه والحد 

معدل بلالكتيك احامض  إنتاجعندما تزيد لديه سرعة هذه الحالة  إلىوكذا التهوية الرئوية حيث يصل الالعب 

ستوى مة على اكبر من سرعة التغلب عليه والتخلص منه في الدم، ويطلق مصطلح العتبة الفارقة الالهوائي

عدل يد عن مالدم بدرجة تز إلىشدة الحمل البدني يزيد عندها معدل انتقال حامض الالكتيك من العضالت 

 . الدم إلىالتخلص من 
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لغذائي امع زيادة سرعة التمثيل  األوكسجيناستهالك  أوشدة الحمل  بأنهايعرفها )ماثيوس وفوكس( و

مستو  أنهامب( )لال رأخالالهوائي. بينما يعرف المب بانها النقطة العليا النكسار التهوية الرئوية وفي تعريف 

  .لدميزه في اادة تركحامض الالكتيك لزي الطاقة الالهوائية من خالل نظام إنتاجالحمل البدني الذي يزيد عنده 

 

 :األوكسجينالستهالك  األقصىالعتبة الفارقة والحد *

 األوكسجينالك السته األقصىيؤدي العمل العضلي باستخدام الحد  أنال يستطيع الالعب في الواقع          

ً ما يكون عند مستوى  %،100بنسبة  ند هذا ع األداءيستمر  أنكما انه ال يستطيع  ،%95-90ولكن غالبا

الستهالك  صىاألقدقيقة وبناء على ذلك فن الالعب ال يعتمد على الحد  15-10من  األكثرالمستوى المرتفع 

 الهوائيةلفارقة الاالبدنية لفترات طويلة ولذلك فان العتبة  األنشطة أداءعند  األساسيةبالدرجة  األوكسجين

 ىاألقصحد قدار الكانت كفاءتهم متساوية في م إذاتعتبر العامل الذي يميز بين العبي التحمل في حالة فيما 

 األقصىد كان هناك سباحان متساويان في مستوى الح إذا، وعلى سبيل المثال ... األوكسجينالستهالك 

من  %85تخدام لتر/دقيقة لكل منهما( ففي حالة قيامهما بالسباحة بسرعة تتطلب اس 5) األوكسجين الستهالك

لى محافظة عتطيع ال، فان السباح الذي تريد لديه العتبة الفارقة الالهوائية يساألوكسجينحد الستهالك  أقصى

آلخر لسباح ااد الحمضية لدى نظراً لقلة تجمع حامض الالكتيك، بينما تزي أطولمستوى سرعة سباحته لوقت 

ص ات التخلءة عمليكبر كفاأينتج حامض الكتيك بصورة  نهألتبة الفارقة الالهوائية لديه، الذي يقل مستوى الع

 أكثر ائية تعدقة الالهوالعتبة الفارقة الالهوائية ومن هذا المنطلق فان تنمية الفار إلى أسرع إلىمنه، أي يصل 

 أمثالين ن الالعب، وقد لوحظ هذه الحقيقة لدى عدد كبير ماألوكسجينالستهالك  صىاألقأهمية من تنمية الحد 

هالك الست األقصىالعب الماراثون الذي لوحظ انخفاض مستوى الحد (  Derek Clayton)دريك كاليتون

 األقصىلحد ا نم %90 العتبة الفارقة الالهوائية لديه تزيد عنهم حيث تبلغ أن إاللديه عن منافسيه  األوكسجين

 صىاألق، ولذلك فانه يتفوق عل منافسيه حيث يجري عند مستوى عال من الحد األوكسجينالستهالك 

 .دون زيادة في تجميع حامض الالكتيك األوكسجينالستهالك 

تهالك الس األقصىالتحمل الهوائي ال يعتمد فقط عل الحد  أن إلىنشير  أنوبناء على ما سبق يمكن 

اربة يا المتقيات العلمثل هذا العامل ال يعتبر هو العامل المميز بين الالعبين ذوي المستو أنحيث  ،األوكسجين

      .بينهم ل المميز، وبذا يصبح مستوى العتبة الفارقة الالهوائية هو العاماألوكسجينالستهالك  األقصىالحد 

 .(127، ص2010)الكيالني، 

ن ملهوائية الطاقة يقصد بها قدرة الجسم على إنتاج ا الهوائي(: تنمية القدرة الهوائية )النظام الطاقوي-4.2

تهالك خالل استهالك األكسجين واالستمرار  في أداء العمل العضلي في مستويات عالية من أقصى اس

لطاقة على كلما زادت قدرته على إنتاج ا 2O(، فكلما زادت قدرة الالعب على استهالك MaxVo 2لألكسجين )

تهالك أن اس وهو بذلك يعني كمية األكسجين التي تستخدم من قبل العضالت  واألنسجة كما مستويات أعلي.

2O  رة القدم، كلتر/د في مباراة  4-305من الحد األقصى بما يعادل    %80 يمكن أن يصل إلى ما يزيد  عن

  تستطيعقل، والأفكلما كانت لياقة الالعب عالية كان التحسن في االستهالك  األقصى لألكسجين في التدريب 

مل البدني  )ال هوائي( لفترة طويلة وكلما زادت شدة الح 2Oالعضالت االستمرار في العمل العضلي بدون 

 . 2Oزادت سرعة االستهالك 

ذا المستوى هكما ال يستطيع االستمرار في األداء عند   MaxVo 2من  %95-90العب ال يصل إلى في الواقع ال

ي إلى عند حده األقصى فانه يؤد 2Oدقيقة. فال يستطيع خالل النشاط استهالك  15-10لمدة أطول  من 

 مستويات  اقل فانه يتأثر بمستوى العتبة الفارقة الالهوائية.

هناك ثالثة أجهزة رئيسية  في الجسم تكون مسئولة عن مؤشر القدرة الهوائية هي )الجهاز التنفسي، الجهاز 

الدوري، الجهاز العضلي( فاستنشاق  األوكسجين من الهواء الخارجي يتم بواسطة األنف والفم لينتقل عبر 

الشعيرات الدموية ثم يقوم الجهاز القصبة الهوائية إلى الرئتين لتحدث عملية التبادل الغازي ليصل إلى 
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الدوري بعمله في نقله إلى كافة أنحاء الجسم فالجهاز العضلي  وخاصة العضالت الهيكلية التي تلعب الدور 

الكبر بذلك فهي التي تستهلك كمية األوكسجين الواصلة إليها لكنها عاجزة عن استهالك  كل ما يصل اتليها 

شدة من هذا وجب استخدام نفس نوع النشاط  الرياضي التخصصي بحيث من األكسجين حتى باألداء بأقصى 

تعمل األلياف  العضلية نفسها لغرض حدوث التكيفات المطلوبة التي تؤمن تحقيق اإلنجاز، أما فيما يخص 

الجهازين اآلخرين فتدريبات التحمل العام كفيلة بتطوير كفائتها ويالحظ ذلك من خالل قدرة القلب على دفع 

 (.83، ص1993بو العال، )أ من الدم في الدقيقة الواحدة  وقابلية الجسم على توصيل األكسجين إلى الخاليا. أكبر

 

 النظام األوكسجيني ) الهوائي(: 

ألوكسجين. ومن ، وان تفاعالته  تحدث  بوجود ا ATPجزئية من  38-36يتم من خالل هذا النظام  إعادة بناء 

 O2Hو   2COنواتج هذا التفاعل أيضا 

       Kcal 686O    +   2H 6+     2O 6ATP +  38                    2+  CO   6O12H6C 

وجين لغاليكإن حدوث تفاعالت  هذا النظام يعتمد على المصدر الغذائي المتكون من الكربوهيدرات وهو ا

 والغلوكوز المخزن  في الكبد والعضلة بوجود األوكسجين.

كون فقط في ي ( من مصادر غذائية أخرى كالدهون والبروتينات، ولكن التركيز ATPبناء )وكذلك يتم إعادة 

 من الدهون.  ATPإعادة بناء 

 

 



برجم رضوان ألستاذ: د.ا                                                                                   البدنيمقياس فيزيولوجيا الجهد   

 

 .المحور الثاني: القدرة الهوائية والقدرة الالهوائية

                                                           04المحاضرة 

 القدرة الالهوائية:

 :مفهوم القدرة الالهوائية-5.2

سان ال أن اإلن ، وبمايرجع مصطلح القدرة الهوائية إلى العمل العضلي الذي يعتمد على إنتاج الطاقة الالهوائية

 الالذي  يستطيع أن يقوم بأي حركة أو حتى الثبات في وضع معين دون االعتماد على االنقباض العضلي

 وائية أيهلطاقة اي بدون األوكسجين أو يحدث إال بتوفر الطاقة الالزمة له والتي إما أن تكون ال هوائية أ

ب دما يتطلة، فعنبوجود األوكسجين، لذا تختلف الطبيعة الفيزيولوجية بين كال النوعين من نظم إنتاج الطاق

الت األداء الحركي عمال عضليا بأقصى سرعة أو أقصى قوة فان عمليات توصيل األكسجين إلى العض

 ج الطاقةم إنتامل العضلي السريعة من الطاقة، وعلى هذا األساس يتالعاملة ال تستطيع  أن تلبي حاجة الع

م إنتاج ها نظابدون األوكسجين أي بطريقة ال هوائية. وهناك نوعين من نظم إنتاج الطاقة الالهوائية أحد

 (.72، ص1997محمد حسن عالوي،) الطاقة الفوسفاتي واآلخر نظام حمض الالكتيك.

وى رعة القصء بالسم الالهوائي  الفوسفاتي نجد تلك األنشطة التي تتطلب األداوبنظرة تحليلية ألنشطة النظا

ن ثابت، فمنوع الإذا كان العمل العضلي من نوع المتحرك، أو االنقباض األقصى إذا كان العمل العضلي من ال

 الممكن أن يندرج تحت هذا النظام الصفات البدنية التالية:

 القوة العظمى المتحركة.-

 العظمى الثابتة.القوة -

 السرعة.-

 القدرة أو القوة المميزة بالسرعة.-

 كما يمكن أن يندرج تحت نظام حمض الالكتيك الصفات البدنية التالية:

 تحمل السرعة.-

 تحمل القوة المتحرك.-

 تحمل القوة الثابت.-

ى تركيز علهو ال فيهماحمض الالكتيك( أن أهم متطلبات األداء  -ويالحظ بمقارنة كال  النظامين ) الفوسفاتي

 إطالق أقصى طاقة ممكنة في أقل زمن ممكن وليس مواجهة التعب كما في النظام الهوائي.

 

 أنواع القدرة  الالهوائية:-6.2

 تنقسم القدرة الالهوائية إلى نوعين هما:

ي الهوائوهي القدرة على إنتاج أقصى طاقة أو عمل ممكن بالنظام ال :القدرة الالهوائية القصوى-1 

وح ن يتراالفوسفاتي، وتتضمن جميع األنشطة البدنية التي تؤدي بأقصى سرعة أو قوة وفي أقل زمن ممك

 ( ثواني. 10-5مابين )

نقباضات اتكرار  ويطلق عليها أيضا التحمل الالهوائي وهي القدرة على االحتفاظ أو :السعة الالهوائية-2  

شطة البدنية بنظام حمض الالكتيك وتتضمن جميع األن عضلية قصوى اعتمادا على إنتاج الطاقة الالهوائية

 . دقيقتين أو يقةالتي تؤدي بأقصى انقباضات عضلية ممكنة سواء  ثابتة أو متحركة مع مواجهة  التعب على دق

 :نظم إنتاج الطاقة في حالة القدرة الالهوائية-7.2

 :نظام فوسفات الكرياتين-1 

ه مول، وهذ 3ي (  خاليا الجسم بالطاقة، ولكن كميته في الجسم محدودة، فهي تبلغ حوالATPيمد  الــــــ )

ي حاجة إلى فنجد أن الجسم متر بأقصى سرعة له، ولهذا  100الكمية ال تكفي الجسم أن يعدو الفرد مسافة 

 (  من جديد وذلك إلمداد الجسم بصفة مستمرة بالطاقة.ATPتصنيع وإعادة تركيب )
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ياتين م فوسفات الكر( في الجسم يلزم وجود الطاقة، وهذه الطاقة  تستمد من انقساATPوإلعادة تصنيع الــــــ )

(PC  )Phospho Creatine ــ يشبه ال غني بالطاقة. وهو يوجد في الخاليا العضلية، وهو وهو مركب فوسفاتي

(ATPفي خاصية واحدة وهي أن الطاقة المخزونة في كليهما توجد في الروابط الكيميائية ال ) هما. بخاصة

 ولذلك فعندما تتحلل الروابط الكيميائية في فوسفات الكرياتين يحدث اآلتي:
                                         

 (Energy(    +  الطاقة )iP(  +  الفوسفات )Cالكرياتين)              (      PCفوسفات الكرياتين )
 

ــــ مركب ال تصنيع وتستخدم الطاقة المتبقية من تحلل الروابط الكيميائية لمركب فوسفات الكرياتين في إعادة

(ATP:في العضالت وفقا لآلتي ) 
 

 (ATPثالثي فوسفات األدينوزين)               (    Energy+ الطاقة ) (iP( + فوسفات )ADPاألدينوزين )ثنائي فوسفات 
 

ملة جين وتتم الع( تتم وفق المعادلتين السابقتين وهذا في انعدام وجود األوكسATPإذن عملية تصنيع الــ ) 

 ثواني. 10خالل زمن قدره 

( PCلكيميائية لــــ )ا( تأتي من تكسير الروابط ATPإلعادة تكوين الــــ )ومما سبق  يتبن أن الطاقة الالزمة   

 سم.( من جديد في أنسجة الجATPحيث تنطلق منه طاقة ال هوائية تستخدم في إعادة تصنيع الـــ )

ة ال ( هما مصدر الطاقة المباشر في الجسم وهي طاقPC( ومركب )ATPوهكذا يتضح أن مركب الــــ )

ما اضية، فهة الريي انعدام األوكسجين، ولهذين المركبين أهمية خاصة بالنسبة للعديد من األنشطهوائية أي ف

ثواني،  10إلى  5مصدر الطاقة األساسي في األنشطة الرياضية التي تمتاز بالقوة والسرعة التي تستمر لمدة 

باق ألكثر رعة له في السمتر ال يستطيع أن يحتفظ بأقصى س 100معنى هذا أن الفرد الرياضي الذي يجري 

 ثواني. 10من 

لك فان ( تعد قليلة جدا، لذPC( و )ATPفمن المعروف أن الكميات المخزونة في العضالت من مركبي  )

مثال بأقصى سرعة  متر 100الطاقة المستخلصة من هذا النظام تعتبر طاقة محدودة للغاية، فإذا قام الفرد بعدو 

 ة للفوسفات في( سوف ينتهي في نهاية العدو، ولكن القيمة الحقيقيPC( و )ATPله فان مخزون الفوسفات في )

في  كبيرة هذين المركبين تكمن في سرعة إنتاج الطاقة وذلك بالرغم من عدم توافر هذا المركب بكميات

در ( من مصاPC( وفوسفات الكرياتين )ATPالعضالت، لذلك يعتبر مركب ثالثي فوسفات األدينوزين )

ة والسباح ألثقالااألنشطة التي تتطلب األداء لمدة ثواني قليلة مثل أنشطة العدو السريع، ورفع  الطاقة في

 (.205، ص2003د، السي) لمسافات قصيرة...، حيث تعرف الطاقة المنبعثة في هذا النظام بالطاقة الالهوائية.

 في خاليا العضلة: (PC)إعادة تصنيع الــ
 

                                          (ADP( + )iP) ( +Energy    )                 (ATP) 
 

                                         (PC      )                   (C(  +  )iP(  +    )Energy) 
 

 أو االستشفاء  بعد عملية االسترجاعوفق المعادلتين السابقتين ( PCتعاد عملية تصنيع فوسفات الكرياتين )

 دقائق. 3إلى  2وهذا أخذ فترة حالة ال تقل عن 

 :نظام حمض الالكتيك-2

من  كتيك( عنصرا هاما لتوفير الطاقة الالزمة للعضالت، وينتج حمض الال3O6H3Cيعتبر حمض الالكتيك )

ريق ا عن طاألكسدة الالهوائية للغلوكوز )سكر الدم( الذي يصل إلى العضالت عن طريق الدم، او يأتيه

يحدث جين، والغليكوجين المخزون في العضلة، ويقصد باألكسدة الالهوائية أكسدة السكر في غياب األوكس

ي دة التنشطة عالية الشذلك عندما يكون أوكسجين الهواء الجوي الواصل إلى العضلة غير كاف في األ

 تستغرق وقتا طويال نوعا ما.

 (Energy(  +   طاقة )Lactic Acidحمض الالكتيك )              (     Glycogenالغليكوجين )
 

تي، في العضلة وفي الدم ويصل إلى مستوى عال ينتج عن ذلك تعب وق وحينما يتجمع حمض الالكتيك

 .ويعتبر عائقا محدودا يسبب التعب العضلي
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راتية لكربوهيدالمواد اويعرف هذا النظام باسم األكسدة  الالهوائية، األكسدة الالهوائية  يعني تحليل )تفتيت( 

ت، حيث ينتج ( في خاليا العضالATPألدينوزين )ال هوائيا كمصدر  إلنتاج الطاقة لتصنيع ثالثي فوسفات ا

 عن هذه العملية حمض الالكتيك. ولذلك يطلق على هذه العملية اسم نظام حمض الالكتيك.

خزون نتهي مويحدث هذا النظام في األنشطة التي تتطلب األداء لمدة من  دقيقة إلى ثالثة دقائق حيث ي

 فوسفات الكرياتين في النسيج العضلي.

وليد خدم كمصدر لتوتحدث عملية األكسدة الالهوائية  عندما يدخل جزئ الغلوكوز إلى الخلية فانه يست       

ف ئية التي تهدأوكسجين الهواء الجوي، فهو يمر بسلسلة من التفاعالت الكيميا 2Oالطاقة بدون الحاجة إلى 

 ة الالهوائية.أو الطاقة الغذائي (Glycolysisإلى الحصول على الطاقة، وهذه العملية تسمى باسم الجلكزة )

لالهوائية اذرة من الهيدروجين، وتحدث الجلكزة  12ذرات أوكسجين، و 6وتكون جزيئ الغلوكوز من        

 كالتالي:

 ون حمصتكسير الروابط الكيميائية في سكر الغلوكوز بفعل أنزيم خاص فتنفصل ذرات الكربون ويتك-1

 البروفيك كالتالي:

 حمض البيروفيك                          الغلوكوز                                    

ية الخل في وتحدث عملية التحول في منطقة داخل الخلية تعرف بالميتوكوندري وهي أجسام سيتوبالزمية

 الطاقة. م بيوتوتعتبر مركز لألنزيمات الالزمة لتحويل المواد الغذائية إلى طاقة، ولذلك يطلق عليها اس

صنيع تتنفصل مجموعة ذرات الهيدروجين عن جزء الغلوكوز، وينتج عن ذلك طاقة تستخدم في إعادة -2

 داخل الخلية. ATPالـــــ  

ظام الثالث في من الن ( المنبعثةLA( و )ATP-PC) ظامين األول والثانيومن المالحظ أن إنتاج الطاقة في الن

 (.205، ص2003السيد، ) وجود أوكسجين الهواء الجوي وهي طاقة هوائية.

 التحمل الالهوائي:-8.2

ها اوح فترتتي تترويقصد به قدرة العضلة على العمل ألطول فترة ممكنة في إطار إنتاج الطاقة الالهوائية ال

النوع  رك أوثواني إلى أقل من دقيقة أو دقيقتين وهذا العمل العضلي أما أن يكون من النوع المتح 5من 

اج ينما تحتتحرك بالثابت، فمثال تحتاج سباقات عدو المسافات المتوسطة والقصيرة إلى التحمل الالهوائي الم

علق وارزي، تى المتوية أو ارتكاز علرياضة الجمباز إلى التحمل الثابت عند اتخاذ األوضاع الثابتة )مثال زا

 في وضع التقاطع على الحلق(.

لى عدرتها ويتطلب هذا النوع من التحمل كفاءة في قدرة العضلة على تحمل نقص األوكسجين وزيادة في ق

يادة زيث ان حاستخدام نظم الطاقة الالهوائية مع تحمل زيادة حمض الالكتيك الذي يكون له أهمية خاصة. 

انخفاض حركي وكتيك في العضلة نتيجة للجلكزة الالهوائية تؤدي إلى سرعة التعب وبطء األداء الحمض الال

 (.44، ص1998رضوان،  ) مستوى قوته.

 التحمل الالهوائي وطرق تأخير التعب:-9.2

ون لتعب في غضتزداد كفاءة التحمل الالهوائي لالعب من خالل تأخير ظهور التعب، ويتم تأخير ا         

 أنشطة التحمل الالهوائي بواسطة ثالث طرق مهمة تتمثل:

 

 تقليل معدل تجمع حمض الالكتيك:-1

يمكن تقليل تجمع حمض الالكتيك عن طريق معدل إنتاجه في العضالت مع زيادة معدل التخلص منه           

أثناء النشاط البدني عند زيادة استهالك  في نفس الوقت في هذه العضالت، وتعلل إنتاج حمض الالكتيك

األوكسجين وعند ذلك تتم أكسدة كميات أكبر من أيون الهيدروجين وحمض البيروفيك الناتجة عن التمثيل 

الغذائي الالهوائي تتحول إلى الميتوكوندي إلى ثاني أوكسيد الكربون وماء. أما في حالة عدم كفاية 

هيدروجين يتحدان لتكوين حمض الالكتيك، كما يمكن إزالة بعض األوكسجين فان البيروفيك وأيون ال
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الذي يمكنه  Aianinالبيروفيك من العضالت العاملة عند اتحادها مع األمونيا لتكوين الحمض األميني األالنين 

 أن ينتشر في الدم  ثم التحول إلى غلوكوز في الكبد.

كما الحظ بعض الباحثين زيادة في الدم لدى اإلنسان  وقد لوحظ زيادة األالنين في عضالت الحيوانات        

 Felig and 1971، فليج و وران( و )1962Carliten et.al كارلتين وآخرونأثناء أداء النشاط البدني )

Wahren) 

نتاج ادة في إعن زي وزيادة معدل تحول البيروفيك إلى األالنين هو العامل الرئيسي لتأخير ظهور التعب الناتج

حمض الالكتيك بنسبة  ( هذه العملية بإمكانية تقليل1971فليج و وران الالكتيك أثناء النشاط البدني، وقد قدر ) 

في  %50مقدار بالمئة من األشخاص المدربين. حيث الحظ الباحثين إن إنتاج األالنين يزيد في ب 60إلى  35

 ب رياضيمرتفعة. وعموما فان أي تدريالعضالت اإلرادية للطرف السفلي عند أداء نشاط بدني ذي شدة 

د ما انه قككتيك، يؤدي زيادة القدرة على استهالك األوكسجين فانه بالتالي يؤدي إلى تقليل إنتاج حمض الال

 (.44، ص1998رضوان،  ) يؤدي أيضا إلى تحول البيروفيك األالنين.

 من حمض الالكتيك بالعضالت: زيادة التخلص-2

،  Faltacel Lular Spacesمن الخاليا العضلية إلى الدم أو الفراغات خارج الخاليا ينتشر حمض الالكتيك

لطاقة، مصدر لوثم انتشار بعض الحمض إلى خاليا األلياف العضلية األخرى غير العاملة وذلك الستهالكه ك

له إلى بد بتحويالك ومكما يتم دفع جزء منه إلى الدم حتى يتم نقله إلى القلب والكبد فيستهلكه القلب بينما يق

 Phـــ ة الــغاليكوجين وبالتالي فان زيادة تخلص العضلة من حمض الالكتيك يؤدي إلى تأخير انخفاض درج

لى لة، وعلعضلة متسببة في حدوث التعب. ونظرا لحداثة فكرة زيادة التخلص من حمض الالكتيك في العض

فاءة ي بهدف كالرياضبكدة في إمكانية استخدام التدريب الرغم من أهمية هذه العملية إال أنه ال توجد حقائق مؤ

لصعب العضلة في ذلك وأي طرق التدريب يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف؟ وعموما فان ليس من ا

دة بت زياثافتراض  إن التدريب الرياضي سوف يزيد من معدل التخلص من حمض الالكتيك في العضلة. فقد 

دريب جة التظيم الغذائي لحمض الالكتيك في العضالت واألعضاء األخرى نتياألنزيمات المسئولة عن التن

 الرياضي.

 لعاملةاعن طريق زيادة توصيل الدم إلى العضالت  ويساعد  الجهاز الدوري من التخلص حمض الالكتيك

ان الدم لى سريعنتيجة لزيادة الدفع القلبي وكثافة الشعيرات الدموية وتوزيع سريان الدم، وكل ذلك يعمل 

ة الت لفترالعض  خالل العضالت لفترة زمنية معينة مما يسمح بزيادة انتشار الالكتيك منها والى الدم خالل

والكبد  القلب يسمح بزيادة إنتشار حمض الالكتيك منها إلى الدم الذي  يقوم بنقله إلى زمنية معينة مما

لى إن ( عDolkeppler and Kenl ,1972ل كين و دولكبلروالعضالت األخرى الغير العاملة، وقد دلت دراسة )

لدم اك من كتيالرياضيين أصحاب القلوب الكبيرة )كبيرة الحجم( تكون  فرصتهم أفضل في إزالة حمض الال

د عادة يزيلدم، ونتيجة قيام  األلياف العضلية للقلب باستهالك هذا الحمض، وبذلك يقلل مستوى تركيزه في ا

قصيرة فات الحجم القلب بواسطة التدريب الرياضي وهذا يؤكد أهمية تدريبات التحمل العام لالعبي المسا

يك، في التمثيل الغذائي لحمض الالكت Lactate De-Hydrogenate( LDHوالسرعة. ويساعد نشاط أنزيم )

 ،1993عال، بو الأ) ولهذا فان أي زيادة  في نشاط هذا اإلنزيم يصحبها زيادة إلى التخلص من حمض الالكتيك.

 (.83ص

( والثاني M.LDHهناك نوعان أساسيان من أشكال هذا اإلنزيم لدى اإلنسان: أحمدهما  في العضلة )        

(، حيث يقوم إنزيم العضلة بتشكيل الالكتيك من البيروفيك بينما يقوم إنزيم القلب H.LDHفي القلب )

(H.LDH بتنظيم التفاعل العكسي أي يتحول الالكتيك إلى بيروفيك، وهذا اإلنزيم ينتشر في ألياف عضلة )

عضلة الهيكلية،  القلب كما يوجد في األلياف العضلة البطيئة، فيما يوجد اإلنزيم الخاص بالعضلة في ألياف ال

ويجب إن يؤخذ في االعتبار  أن هذه المالحظة تعتبر المالحظة إلى حد ما نظرية، حيث انه من الممكن أن 

( نتيجة زيادة الحمضية وال توجد دالئل محددة في تأثير التدريب الرياضي على H.LDHيقلل نشاط أنزيم )

(  بينما سجلت دراسة أخرى عدم LDHيم )هذا اإلنزيم حيث سجلت إحدى الدراسات نقصا في نشاط إنز

( في عضلة H.LDH( زيادة في نشاط إنزيم  )1967جولنيك وسيمون، حدوث تغيرات، وقد أظهرت دراسة )
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القلب  لدى فترات التجارب بعد تجاربها لعدة أسابيع على التحمل في السباحة، في الوقت  الذي لوحظ فيه 

لهيكلية. وعموما فان الباحثين في هذا الموضوع إجراء لمزيد (  في العضالت اH.LDHنقص نشاط إنزيم )

(؟ H.LDH(  يصاحبها نقص في نشاط  إنزيم )H.LDHمن الدراسات للتعرف على ما إذا كانت زيادة إنزيم )

وقد تتأثر عملية إزالة حمض الالكتيك أيضا بنشاط إنزيم آخر يقوم بتنظيم نقل حمض الالكتيك خارج 

 ، إال أنا الدراسات مازالت قليلة في هذا المجال.   Lactate Dermeaseاإلنزيم العضالت ويسمى هذا 

 زيادة تحمل الالكتيك:-3

يشعر الالعب باأللم، وعند ذلك يستطيع Acidosis عندما يزيد تجمع الالكتيك في العضلة وتحدث الحمضية 

الالعب المدرب على تحمل  هذا األلم االستمرار في األداء مع تحمل زيادة تجمع حمض الالكتيك واالحتفاظ 

 Bufferingبمستوى عال من السرعة األداء الحركي ويتم ذلك من خالل تحسين سعة المنظمات الحيوية 

Capacity   وزيادة تحمل األلم وينعكس( تحسن المنظمات الحيوية في المحافظة على مستوىpH ضد زيادة )

الحمضية. وقد دلت دراسات كثيرة على إمكانية تحسن سعة المنظمات الحيوية عن طريق التدريب الرياضي. 

في حين لم يذكر المراجع الفيزيوليوجية الكثير عن عامل تحمل األلم. ولكن الجدير بالذكر أن دوافع التي 

المدرب لزيادة فاعلية الالعبين في أداء التدريبات الالهوائية تساعد كثيرا في تنمية عامل تحمل  يستخدمها

 (.83، ص1993بو العال، )أاأللم.  
 

 :طرق التخلص من حمض الالكتيك-10.2

لذا فان لتعب والالهوائية يؤدي إلى حدوث ا من المعروف ان زيادة تجمع حمض الالكتيك الناتج عن الجلكزة

سبة م، وبالنفي الداالستشفاء الكامل من التعب يتم إذا ما تخلص الجسم من الكمية الزائدة منه في العضالت و

حمض  ة معظملسرعة التخلص من حمض الالكتيك فقد دلت  النتائج إلى النتائج إن ساعة واحدة تكفي إلزال

ي ذلك إن التخلص دقيقة، ويعن 25لتدريبات ذات الشدة القصوى  فترة زمنية في حدود الالكتيك المتجمع بعد ا

لزمن انما يقل من حمض الالكتيك  يتم خالل  ساعة وربع بعد أداء التدريبات ذات الشدة القصوى بي  %95من 

 ي:هئيسية بواسطة أربع طرق ر في حالة انخفاض شدة أداء  التمرينات، ويتم التخلص  من حمض الالكتيك

 ويتم ذلك بدرجة طفيفة جدا. خروج حمض الالكتيك مع البول والعرق:-1

ك لالكتياويتم ذلك في الكبد حيث يتحول إلى  حمض  تحول حمض الالكتيك إلى غلوكوز أو غاليكوجين:-2

حظ مع مال في الطاقةالى غاليكوجين وغلوكوز وفي العضالت يتحول إلى غاليكوجين للمساعدة في اإلمداد 

 أن عملية تحويل الالكتيك الىغاليكوجين يتم بصورة بطيئة بعملية  التخلص منه.

ي ف باشرة ميمكن تحوي كمية قليلة من حمض الالكتيك إلى بروتين  تحول حمض الالكتيك إلى بيروتين: -3

 الفترة األولى لالستشفاء بعد التدريب.  

خدامه ماء الستحمض الالكتيك   لتحويله إلى ثاني أوكسيد الكربون والتتم أكسدة أكسدة حمض الالكتيك: -4

الكبد ع المخ ولقلب مفي نظام إنتاج الطاقة الهوائي، ويتم معظم ذلك بواسطة العضالت الهيكلية إال أن أنسجة ا

مض والكلى تشترك أيضا في هذه الوظيفة، ففي وجود األوكسجين يتحول حمض الالكتيك أوال إلى ح

لي لى التواروني عوفيك ثم إلى ثاني أوكسيد الكربون والماء من خالل دائرة كريبس ونظام النقل اإللكتالبير

 (. 166، ص2000سالمة،  )وهذا يمثل الجزء الكبر للتخلص من حمض الالكتيك.
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 طرق قياس الطاقة المستهلكة :لثالثالمحور ا

 
 ؟كيف يتم صرف الطاقة-1

 .الجسم قبل من المصروفة الطاقة قياس كيفية-2

  .الطاقةبعض طرق قياس استهالك -3
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 طرق قياس الطاقة المستهلكة :الثالثالمحور 

     5المحاضرة 

 

 كيف يتم صرف الطاقة:-1

لحرارية الطاقة إن لمعادلة اتزان الطاقة طرفان، الطرف األول هو الطاقة المستهلكة أو المتناولة، وهي ا

. (Energy intake)المتناولة من قبل الجسم )الطعام المتناول(، بينما يمثل الطرف الثاني الطاقة المصروفة

والطاقة  ،(RMR)ويمكن تقسيم الطاقة المصروفة إلى ثالثة أجزاء، هي الطاقة المصروفة أثناء الراحة 

في  ، وأخيرا الطاقة  المصروفة  (Thermal effect of food)المصروفة من جراء استهالك الطعام

 ضيا.جراء النشاط البدني اليومي، سواء كان نشاطا حياتيا اعتياديا آو نشاط ريا

 طاقةال مصروف أن والمعروف  .والمتناولة المصروفة الطاقتين من كل عناصر (01)رقم الشكل ويوضح

 للوفاء زمالال المصروف وهو ،%6 حوالي اليوم في المصروفة الطاقة من األكبر النسبة يمثل الراحة في

 السوائل، انواتز الدم، وضخ القلب، وعمل التنفس– عمليات مثل الراحة، أثناء الحيوية الجسم باحتياجات

 (.Westerterp K. Saris W.,1992, p123) .والعضلي العصبي الجهازين ونشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقتين من لكل المكونة والعناصر الجسم، في الطاقة اتزان معادلة :01رقم شكل

 والمتناولة المصروفة

 

 موعمج من%  10بحوالي فتقدر وتخزينه وامتصاصه وهضمه الطعام استهالك في المصروفة الطاقة أما

 وكميته، عام،الط تناول مرات بعدد الجزء هذا ويتأثر الشخص، قبل من اليوم في المتناولة الكلية الطاقة

 توازن على تأثيرا   كبرواأل األفراد، بين تفاوتا   األكثر البدني النشاط خالل من المصروفة الطاقة وتعد  .ونوعه

 المنزل يف المبذول والحركي البدني النشاط نتيجة المصروفة الطاقة ذلك ضمن ويدخل الجسم، في الطاقة

 أو لمتناولةا الطاقة مقدار زيادة أن والمعروف .(٢ رقم الشكل أنظر) والترويح الرياضة وفي العمل وفي

 إلى بدوره دييؤ البدني النشاط انخفاض أن كما البدانة، إلى يقودان (كالهما أو) البدني النشاط انخفاض

 النشاط فإن نية،وعليهالبد اللياقة انخفاض إلى بدورها تقود البدانة زيادة فإن وكذلك البدنية، اللياقة انخفاض

 .بها ويتأثر البدانة على يؤثر البدني

 

 

 
 الطاقة المصروفة الطاقة المتناولة

 الطعام

 المتناول

 األيض القاعدي

 طاقة هضم الطعام

 النشاط البدني
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Physical Activity 20-30% البدني النشاط 

Thermal Effect of Food 10% 

 
 طاقة هضم الطعام

 

Basal Metabolic Rate 60-70% 

 

 

 األيض القاعدي

 

 

 

 

 .الكلية الطاقة ضمن منها مكون كل مشاركة ونسبة المصروفة الطاقة مكونات(: 01) رقم الجدول
 

 أن المعتقد من لكن دني،الب نشاطهم لمعدل تبعا   األفراد قبل من المصروفة الكلية الطاقة معدل ويتفاوت          

 ،  (BMR)األساسي أو القاعدي األيض معدل أضعاف 1.4 هو الجسم يف األيض معدل من األدنى الحد

 للقيام الضرورية والطاقة الطعام، الستهالك الالزمة والطاقة القاعدي، لأليض الالزمة الطاقة ذلك في ويدخل

 لدى فنالحظها سم،الج قبل من المصروفة للطاقة األعلى الحد أما .اليومية البدنية األنشطة من األدنى بالحد

 نسافر طواف مثل حادة، رياضية ومنافسات شاقة بدنية تدريبات في ينخرطون الذين الرياضيين بعض

 هؤالء قبل من المصروفة الطاقة معدل يصل حيث أسابيع، ثالثة ويدوم مرحلة 20 من يتكون للدراجات،الذي

 لطاقةا بأن علما   ،القاعدي األيض معدل هعلي هو ما ضعف  5.5-3.5 يبلغ عال معدل إلى الرياضيين

اس يتراوح على معدل األيض القاعدي( لدى عامة الن اليوم في األيض معدل متوسط)  اليوم في المصروفة

 . 2.5-1.2من 

 

 :الجسم قبل من المصروفة الطاقة قياس كيفية-2

 الجسم ويقوم .حرارة عنها وينتج الطاقة استخدام فيها يتم اإلنسان جسم داخل الحيوية العمليات جميع إن

 اع،واإلشع الحمل، منها عدة، بوسائل هذه األيض عمليات جراء من المنبعثة الحرارة من بالتخلص

 التمثيل من الناتجة) العضالت داخل الكيمائية الطاقة تحويل أن والمعروف  .العرق وتبخر والتوصيل،

 يربو ما أن عنيي مما ،% 25 عن تزيد ال بكفاءة يتم ( عضلي )عمل ميكانيكية طاقة إلى (الجسم داخل الغذائي

 ويعتبر .مالجس قبل من منها التخلص يتم حرارة إلى تتحول الجسم داخل الكيمائية الطاقة من % 75 على

 داخل جريت التي ( الحيوية)  األيضية العمليات معدل على دقيقا مؤشرا الجسم في الحرارة إنتاج معدل

 الخلوي تنفسال معادلة( 02) رقم الشكل ويوضح  .الجسم قبل من المصروفة الطاقة لمعدل مؤشرا أي الجسم،

 من كل عموما دمتستخ حيث الجسم، خاليا داخل الطاقة إلنتاج المؤدية ،) أكسدة الغلوكوز بوجود األوكسجين(

 إنتاج عمليات في( األمينية األحماض استخدام يمكن جدا ضئيلة وبنسبة) والكربوهيدراتية  الدهنية المواد

 الجلوكوز نم واحد مول حرق عند الهوائي التنفس عملية من المنتجة الحرارية الطاقة مقدار إن ة. الطاق

 الجلوكوزي لالتحل من المنبعثة الحرارة هذهة. حراري سعر كيلو 686 يساوي بما تقدر (األكسجين بواسطة)

 األكسجين ارمقد وبالتالي (الجلوكوز الحالة هذه في) المستخدم الوقود مقدار مع وثيقا ارتباطا   ترتبط

 .أكبر الحرارية الطاقة كانت أكبر الوقود حرق في المستخدم األكسجين كان فكلما وعليه المستخدم،
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 (بوجود األوكسجين (: معادلة التنفس الخلوي )أكسدة الغلوكوز02شكل رقم )
 

  

 

 

 (بوجود األوكسجين (: معادلة التنفس الخلوي )أكسدة الغلوكوز02شكل رقم )

 

 

 الطاقة قياس أيس يابمق يسمى ما استخدام يلزمنا الجسم، من مباشرة المنبعثة الحرارية الطاقة ولقياس        

 يتطلب إلجراءا وهذا الجسم، من المباشر الحرارية الطاقة،  (Direct calorimeter) مباشرة المنبعثة الحرارية

 دارمق قياس بداخلها يتم الخارجي، المحيط عن معزولة تكون الغرض، لهذا مجهزة خاصة غرفة وجود

 الغرفة هذه تكون ام وعادة .البدني النشاط أثناء أم الراحة أثناء ذلك كان سواء الجسم، من المنبعثة الحرارة

 بين الفرق اسقي ويتم مائي، تيار فيها يمر الداخل من بأنابيب ومجهزة الخارجي الوسط عن تماما   معزولة

 يتم ثم ومن (،03رقم  الشكل أنظر) منها الخارج المائي والتيار الغرفة إلى الداخل الماء تيار حرارة درجة

 احدةو مئوية درجة الماء من واحد لتر حرارة درجة انخفاض يدل حيث حرارية، سعرات إلى ذلك تحويل

 تيار في الماء ربخا من المنبعثة الحرارة بالحسبان األخذ يتم بأنه علما .واحد حراري سعر كيلو فقدان على

 .الغرفة إلى الداخل الهواء

 لرصد المخصصة القياس غرف من محدودة مجموعة إال العالم دول كل في يوجد ال الحاضر، وقتنا وفي

 حدث األخيرة اآلونة وفي .العلمي البحث أغراض في رئيسي بشكل وتستخدم الجسم، من المنبعثة الحرارة

 ويمكن الماء، فيها يمر أنابيب تحتوي بذلة تصنيع طريق عن الجسم من المنبعثة الحرارة قياس في تطور

 لكنها البدني، النشاط أثناء أو الراحة أثناء سواء منه المنبعثة الحرارة قياس وبالتالي المفحوص، قبل من لبسها

 .العلمي البحث ألغراض عدا عملية طريقة الواقع في ليست فهي وبالتالي تصوره، يمكن مما تعقيدا   أكثر تظل
(Westerterp K. Saris W.,1992, p125.) 

 

 

 

6 O2 + C6 H12 O6  )6                      )غلوكوز CO2 + 6 H2O + 38 ATP 

غير المباشرة الطريقة  
Direct Calorimetry 

 

 الطريقة المباشرة
Direct Calorimetry 

 سكر غلوكوز

مول 1  

686 Kcal 
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 .البدني الجهد أثناء الجسم من المنبعثة الحرارة لقياس الحرارية الغرفة :(03)رقم شكل
  

 ما إلى اللجوء تمي الجسم، من المنبعثة الحرارة لقياس المباشرة الطريقة استخدام لصعوبة ونظرا           

 األكسجين كاستهال معدل قياس ذلك ومن الجسم من المنبعثة الحرارة لقياس المباشرة غير بالطريقة يسمى

 أثناء أم ةالراح في ذلك كان سواء الجسم،( calorimetry) Indirect ، قبل من الكربون أكسيد ثاني وإنتاج

 المواد ) الوقود حرق في الجسم قبل من استخدامه يتم المستنشق األكسجين أن فالمعروف البدني، الجهد

 التمثيل تعمليا) هوائية أيضية عمليات خالل من (البروتينات أقل حد وإلى والدهون، الكربوهيدراتية،

 باإلضافة لزفير،ا هواء طريق عن يخرج أيضي كناتج الكربون أكسيد ثاني إنتاج ويتم ،(الخاليا داخل الغذائي

  معدل عرفةم خالل من البدني الجهد أثناء المصروفة الطاقة تقدير ويسر بدقة ويمكن  .الماء إنتاج إلى

 (Steady state) االستقرار حالة في خاصة،  (RQ) الخلوي التنفسي المعامل ومقدار األكسجين استهالك

 0.7وحوالي  %100الكربوهيدرات  حرق حالة في صحيح 1 يساوي الخلوي التنفسي المعامل يكون حيث

 كما هو موضح في المعادالت التالية: %100في حالة حرق الدهون 
 

  6 O2 + C6 H12 O6  )6                          )سكر غلوكوز CO2 + 6 H2O + 38 ATP  

C16 H32 O2 )23 + )حمض دهني O2                      16 CO2 + 16 H2O + 129 ATP 
 

ية أكبر من ( تبعا لنوع الوقود المستخدم، فالدهون تستهلك كمRQيختلف مقدار المعامل التنفي الخلوي)

 األوكسجين مقابل كمية ثاني أوكسيد الكربون المنتج.
 

 نالحظ كما  .جسمال قبل من المنتجة الطاقة مع طرديا   تناسبا   األكسجين استخدام عملية الواقع في وتتناسب

 .المبذول دنيالب الجهد وشدة األكسجين استهالك بين قوية خطية عالقة وجود المتدرج البدني الجهد أثناء

 
                                                        

 :الطاقة طرق قياس استهالك بعض -3

 ، ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى قسمين رئيسيين همــا :الطاقة  تستخدم عدة طرق في قياس استهالك 

  Direct Methodsالمباشرة  الطــرق -3-1

الحرارية أثناء قيام الجسم بأداء مجهود معين ، وتسمى بالقياس الكالوري ميتري الطاقة  تعتمد على قياس

 ، ويعبر عنه بالسعرات الحرارية . Direct Calooimetryالمباشر 

 المميزات :· 

 الدقة  -

 العيـوب :· 

http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
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 .طول مدة المالحظة -

 .شطة الرياضية أو المهنية لإلنسانصعوبة االستخدام في األن -

  .ثمن األجهزة المستخدمة ارتفاع -

  .صعوبة النقل -

 األجهزة المستخدمة:· 

 المسعر التنفسي:  – 1

منع دوجة تيفصل بينها مواد عازلة للحرارة ، ومزودة بنوافذ مز عبارة عن حجرات ذات جدران مزدوجة ،

 موميترات، وتر تسرب الهواء أو الحرارة إلى خارج الغرفة . وهذه الغرف مزودة بأنابيب يجري بداخلها ماء

وزجاجات  أكسجين مضغوط، وأسطوانات ،(، وعدادات )لقياس كمية الماء( كهربائية )لقياس حرارة الماء

 .حامض الكبريتيك وجير الصودا على تحتوي

 :الحسابطريقة · 

خرجه يالذي  الشخص داخل الغرفة وكمية ثاني أكسيد الكربون تكمن في قياس كمية األكسجين الذي يستنشقه

مية كعين ( الجسم حيث تعادل كمية الحرارة التي يفقدها الشخص داخل الحجرة )عند قيامه ببذل مجهود م

 .(77، ص1998،رضوان) الحرارة التي يمتصها الماء داخل األنابيب المارة بالغرفة .

 :Indirect Methodsالطرق الغير مباشرة  -3-2

 كسدةددة ألوهي الطرق المعتمدة على حساب حجم األكسجين الذي يستهلكه الشخص خالل فترة زمنية مح

 .كمية معينة من الغذاء

Indirect Methods  وهذه الطرق هي الشائعة في الغالب وتعرف بطرق القياس الكالوري ميتري الغير

 : فمثال ،الطاقة  المتحررة تبعا لنوع المصدر الغذائي المستخدم فإنتاجالطاقة  وتختلف كمية، مباشر

 رسع 5.05المستخدم ألكسدة المواد الكربوهيدراتية طاقة مقدارها  األكسجين الوحداتيعطي الليتر  -

 .حراري

 سعر حراري . 4.7بينما البروتينات تعطي  -

ن األكسجين سعر حراري . وهذا يعني أن الدهون تحتاج إلى قدر أكبر م 4.7في حين تعط الدهون حوالي  -

 .الحررارية مقارنة بالكربوهيدرات إلنتاج نفس الكمية من السعرة

 

 :األجهزة المستخدمة

 :تنقســم إلى نوعين هما

  Closed-circuit devicesائرة المغلقة . أجهزة الد1

لزفير اهواء  ، ثم تنقيةة التنفس خالل فترة زمنية محدودةالمستهلك في عملي أكسجينتعتمد على قياس حجم 

 .نشاقــه مرة أخرى وتكرار العمليةمن ثاني أكسيد الكربون والماء، وإعادة است

Closed-circuit devices وهذه الطريقة تسمى بطريقة الدائرة المغلقة لتحليل الغاز 

نبوبة خالل أ عبر أنبوبة وقناع ، الزفير من األكسجينوتتم من خالل قيام الشخص المراد فحصة باستنشاق 

 أخرى ، ثم حساب مقدار األكسجين المستهلك.

  OPEN-circuit devices فتوحة. أجهزة الدائرة الم2

 ء الزفيررد هواق األكسجين من هواء الشهيق عبر األنف أثناء أداء الحمل البدني ، وطتتم من خالل استنشا

كربون في ال أكسيدثم حساب األكسجين وثاني (  Douglas Bagsعبر الفم ثم وتجميعه في أكياس دوجالس )

 ستهلك .مهواء الشهيق والزفير وتمديد مقدار األكسجين ال

ل اب% مق 1ي ها حوال، حيث تشكل نسبة الخطأ فيدقة من طريقة الدائرة المغلقةثر وتتميز هذه الطريقة بأنها أك

 .(77، ص1998،رضوان) .% لطريقة الدائرة المغلقة 15

http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
http://www.a1e1.net/vb/t3468.html
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 التقلص العضلي :رابعالمحور ال
 أوال: نظرية التقلص العضلي

 العضلة.-1

 .التقلص العضلي-2

 التعب العضليثانيا: 

 مفهومه وأنواعه.-1

 آلية حدوث التعب العضلي فيزيولوجيا ووظيفيا.-2

 االستشفاء من التعب العضلي.-4
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 التقلص العضلي :رابعالمحور ال

     6المحاضرة 

                                                        

 أوال: نظرية التقلص العضلي:

 العضلة:-1

 بنية العضلة الهيكلية المخططة: 

 مقطع عرضي لعضلة طرية رسم تخطيطي لمقطع عرضي لعضلة

 

 

 

 

 

لخضاب الون أحمر الحتوائها على على شكل حزم، ذات  Myofibres تتكون العضلة من عدة ألياف عضلية

 .العضلي وهو بروتين متخصص في نقل الغازات التنفسية وهناك أيضا وجود أوعية دموية وأعصاب

ة ي استجابفمهما  تمثل العضالت وسائل لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية لذا فإنها تلعب دورا

في  أنواع رئيسية من العضالت تختلف عن بعضها 3الحيوان وتالؤمه مع المحيط الخارجي، وهنالك 

 : تصلة بهاية المالتركيب نسيجيا وفي الموقع تشريحيا وفي الوظيفة فسيولوجيا وكذلك في نوع األلياف العصب

أو  : وتدعى أيضا بالعضالت غير المخططة أو الحشويةSmooth musclesالعضالت الملساء  .1

د ة ال تكات طوليالالإرادية وتتميز أليافها بأنها خالية من التخطيطات العرضية ولو إن فيها تخطيطا

جد في ترى إال بصعوبة وبأنها مغزلية الشكل تحتوي على نواه واحدة مركزية الموقع. وهي تو

 جدران األعضاء الداخلية وتكون مزودة بألياف عصبية ذاتية.

 :عضالت ال إرادية ومزودة بألياف عصبية ذاتية تتميزCardiac musclesالعضالت القلبية  .2

 . Syncytiumخالياها بأنها مخططة ومتصلة مع بعضها مكونة ما يدعى المندمج 

وى ن: عضالت مخططة إرادية أليافها اسطوانية ذات عدة Skeletal musclesالعضالت الهيكلية  .3

  وهي متصلة بالعظام وتتزود بألياف عصبية جسمية.

 :*التشريح العام للعضلة الهيكلية

االسطوانية، يحيط الليف العضلي  Muscle fibersتتألف العضلة الهيكلية من آالف من األلياف العضلية 

، وعند فحص Sarcoplasmوهو مملوء بمادة هالمية هي الساركوبالزم  Sarcolemmaغشاء رقيق يدعى 

األلياف العضلية الهيكلية بواسطة المجهر الضوئي يمكن مشاهدة مناطق داكنة وأخرى فاتحة على طول الليف 

وتختلف المناطق  Cross striationالعضلي وهذا الشيء يعطي الليف العضلي صفة التخطيط العرضي 

 A-bandsلداكنة باألحزمة الداكنة عن المناطق الفاتحة في خواصها الضوئية لذا تدعى المناطق ا
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(Anisotropic bands) والمناطق الفاتحة باألحزمة I bands (Isotropic bands) ،وتقسم كل حزم I 

وبذلك يقسم الليف العضلي الى عدد من  Z (Z-line or Z-disk)الى نصفين بواسطة غشاء يدعى الخط 

الواحد هو ذلك الجزء من الليف العضلي الواقع بين خطين من  والساركومير Sarcomeresالوحدات تدعى 

 ,H (Hensen bandفتمر في وسطه منطقة افتح لونا تدعى حزام هنزن او حزام  Aاما الحزام  Zخطوط 
H-band). 

 بنية الليف العضلي:   

 

                  

 مقطع عرضي أللياف عضلية

 

 مقطع طولي أللياف عضلية

 
http://www.biomultimedia.net/archiv/muscle.htm 

 

 رسم تخطيطي جزئي ثالثي األبعاد لخلية عضلية= ليف عضلي

 

 

اء يمثل كل ليف عضلي خلية ضخمة متعددة النوى، يصل طولها إلى عدة سنتمترات، محاطة بغش    

شبكة ( يوجد به العديد من الميتوكوندريات، وساركوبالزمي، وتحتوي على سيتوبالزم )ساركوبالزم

قى ي. ويبساركوبالزمية كثيفة غنية بالكالسيوم،كما يحتوي على كمية من الغليوكوجين والخضاب العضل

 .المكون الرئيسي لليف العضلي هو اللييفات العضلية التي تعطي المظهر المخطط للعضالت

طية ب الخيظهر فحص الليف العضلي بالمجهر االلكتروني إن الساركومير يحتوي على نوعين من التراكيأو

لتقي بل تونهايات هذه الخيوط ال  .Thin fوالخيوط الرفيعة  Thick filamentsتدعى الخيوط السميكة 

ميكة والرفيعة خيوط الس)الداكنة( يحتوي على ال Aتوجد فسحة بين كل خيطين متقابلين، كما تبين ان الحزم 

 فيحتوي على خطوط سميكة فقط .  Hفيحتوي على خيوط رفيعة فقط أما الخط  Iبينما الحزم 
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سمى ترفيعة كما وجد ان هنالك نوع ثالث من التراكيب الخيطية تمتد من الخيوط السميكة إلى الخيوط ال

  (88، ص 1997)أبو العال، التقلص. تساهم في عملية  Inter-filamental bridgesالجسور ما بين الخيوط 

 :myofibrilleبنية اللييف العضلي   

 .تمثل الوثيقة التالية صورة مجهرية جزئية للييف عضلي 

  

 
  

 .Anisotropic أي Aوأشرطة داكنة  Isotropicأي  Iيتشكل كل لييف عضلي من تناوب أشرطة فاتحة 

تعني و Heller مشتقة من الكلمة األلمانية Hيظهر وسط كل شريط داكن منطقة فاتحة تدعى المنطقة 

 مضيء.

ني وتع Zwischenscheibe مشتقة من الكلمة األلمانية Zوسط كل شريط فاتح خط قاتم يدعى الحز  

    .القرص األوسط

ة والوظيفية ، ويعتبر هذا األخير الوحدة البنيويمتتالين ساركومير Zتسمى المنطقة المحصورة بين حزي 

 للييف العضلي.

  

 
تكبير مالحظة ب                                                                                                         

20.000 

    

 : Myofibrilleبنية اللييف العضلي  فوق

  

 
  

 :Myofilamentsصنفين من الخييطات العضلية  عضلي من يتشكل كل لييف
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 ـ خييطات سميكة مكونة من بروتين يدعى ميوزين                       

 ـ خييطات دقيقة مكونة من بروتين يدعى أكتين                       

 
 

ت باستثناء المنطقة يتكون من النوعين من الخييطا Aمكون فقط من األكتين أما الشريط القاتم Iالشريط الفاتح 

H حيث يتواجد الميوزين فقط. 

 فوق بنية الخييطات العضلية:     

 تمثل الوثيقة التالية، فوق بنية الخييطات العضلية.     

  

 
   

  العضلية. للييفاتـ انطالقا من الوثيقة، صف فوق بنية ال     

  :اللييفات العضليةوصف بنية * 

لخاليا أنواع من اللييفات العضلية التي تسهم في التقلص العضلي والتي ال توجد في ا 4تم تشخيص 

 االعتيادية:

ل الف ويشكل مادة الخيوط السميكة ويكون بشك 500وزنه الجزيئي حوالي  :Myosin. المايوسين 1

 جزيئات طويلة لها رؤوس مكورة. 

مسبحة( يأخذ ألف ويشكل الخيوط الرفيعة وهو بروتين خيطي)شبيه بال 45وزنه الجزيئي  :Actin. االكتين 2

 شكل حلزون أو لولب مزدوج. 
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يا أو ألف وهو بروتين ليفي يتمركز في ثنا 70-60وزنه الجزيئي : Tropomyosin. التروبومايوسين 3

 أخاديد لولب االكتين.

 TNCو TNTو  TNIجزيئات بروتينية كروية هي  3من  عبارة عن معقد مكون :Troponin. التروبونين 4

بمنع TNIيقوم  تقع في أخاديد حلزون االكتين فوق جزيئات التروبومايوسين. وكل منها له وظيفة محددة حيث

نات الكالسيوم. فانه يحتوي على مواقع ربط ايوTNC ارتباط المايوسين مع االكتين في حالة االسترخاء. أما 

 (96، ص 1997)أبو العال،  التروبومايوسين والتروبونين على خيوط االكتين.بط برفيقوم  TNTأما 
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 التقلص العضلي :رابعالمحور ال
 أوال: نظرية التقلص العضلي

 العضلة.-1

 .التقلص العضلي-2

 التعب العضليثانيا: 

 مفهومه وأنواعه.-1

 آلية حدوث التعب العضلي فيزيولوجيا ووظيفيا.-2

 االستشفاء من التعب العضلي.-4
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 التقلص العضلي :رابعالمحور ال

                                                         7 المحاضرة

 التقلص العضلي:-2

 : تمهيد 

( يحصل ATP) ويستلزم ذلك طاقة كيميائيةبحركات ناتجة عن تقلص عضالته،  القدم يقوم العب كرة    

 عليها من خالل تفكيك المادة العضوية.

 :تساؤل

 إلى تقلص عضلي)طاقة ميكانيكية(؟ ATPكيف يمكن تحويل الطاقة الكيميائية 

  ـ دراسة تجريبية للتقلص العضلي) الظواهر الميكانيكية(: 

 ت عن طريقالعضالت الهيكلية هي كل العضالت المرتبطة بالهيكل العظمي، وتمكن من القيام بالحركا   

 و (منبه امل مهيجاالستجابة لعالقدرة على )واالهتياجية  ،. وتتميز بصفة عامة بالمرونة(االنقباض) التقلص

  القدرة على التقلص.

 العدة التجريبية:  - 

الذي يسمى  بجهاز تسجيل التقلص العضلي توصل عضلة بطن الساق لضفدعة مخربة الدماغ والنخاع الشوكي

مباشرة أو غير مباشرة )تهييج العصب الوركي( فنحصل على راسمة عضلية ثم نهيج العضلة إما بطريقة 

  تسجيالت تسمى رسوما تخطيطية عضلية.

 تحليل التسجيالت العضلية:  - 2 - 1

 هاجة واحدة:إلاستجابة العضلة  -     

 
 

  استخرج من الوثيقة مراحل االستجابة العضلية.

 مراحل استجابة العضلة أي اإلنقباض العضلي:

 مللي ثانية وتأتي بعد التنبيه مباشرة. 5مدتها حوالي مرحلة الكمون:  

 يحدث فيها تغيرات عصبية، كهربائية وكيميائية.

 األلياف العضلية الستثارةعصبية صادرة من الجهاز العصبي  إشارةوصول  عصبية:

لحلية الجدار  أي انعكاس فرق الجهد )الكمون( الكهربائي االستقطابتتمثل في انعكاس أو زوال  كهربائية:

لحركة ويظهر مللي فولط في فترة الراحة( ويسمى ذلك فرق جهد ا 80مللي فولط )  110العضلية بما يعادل 

 الكالسيوم من شبكة الساركوبالزم.

 .اإليهبية رة العصمادة األستيل كولين من النهايات العصبية عند وصول اإلشا  بإفرازويعبر عنها  كيميائية:

 مللي ثانية 40مدتها حوالي (: االنقباضمرحلة التقلص )

 حرارية و ميكانيكية.-يحدث فيها تغيرات كيميائية

http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/figures/figch7/f7_9.gif
http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/figures/figch7/f7_9.gif
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ينئذ حزم، بالركوينطلق الكالسيوم داخل السي)اإلثارة العصبية(  االستقطابعندما يصل  كيميائية حرارية:

زيئة واحدة + ج ADP إلىومن تم انشطارها  ATPيرتبط الكالسيوم بالتروبونين وبالتالي تحرر جزيئة الـ 

 من الفوسفات + حرارة.

  نقباضاالوث تتمثل في النظرية اإلنزالقية وعملية تداخل األكتين والميوزين وبالتالي حد  ميكانيكية:

 ثانيةمللي  50مدتها حوالي : االرتخاءمرحلة 

 مرتبط عدة نقاط منها: االرتخاءظهور مرحلة 

 استجابة العضلة إلهاجة )تنبيه(واحدة أو عدة إهاجات )تنبيهات(.-

 المحررة. ATPكمية الطاقة -

 كمية شوارد  الكالسيوم المستعملة في التقلص.-

 (.68ص، 1993بو العال، )أ حجم التوصيل العصبين ومن ثم قوة اإلنقباضة الواحدة. -

 التقلص العضلي:مصدر الطاقة في -2
 

  ATPالمصدر المباشر للطاقة الالزمة للتقلص العضلي هي حلمأة جزيئة  

ATP + H2O ---------------> ADP + Pi + 7,3Kcal 

محمد نصر ( جزء من هذه الطاقة يستعمل في التقلص العضلي والجزء اآلخر يضيع على شكل حرارة التقلص.

 .(73، ص1998الدين رضوان، 
 إلى تقلص عضلي )طاقة ميكانيكية(؟ ATPفكيف يتم تحويل الطاقة الكيميائية 

 مالحظات مجهرية: -  

 لية:للكشف عن بعض التغيرات التي تطرأ على اللييف العضلي خالل التقلص نقترح المعطيات التا 

ف في ليي 2لشكلعضلي في حالة راحة بينما يمثل ا من الوثيقة الموالية مالحظة مجهرية للييف 1يمثل الشكل

 حالة تقلص.

  

 
  

لعضلي خالل االتغيرات التي تطرأ على اللييف  استخرج  2و 1ـ اعتمادا على مقارنة الشكلين 1         

 التقلص.

  .ـ اقترح تفسيرا لهذه التغيرات 2

 :  Mechanism of muscle – contractionآلية التقلص العضلي -

 معتمة الخصائص المعروفة لأللياف العضلية الهيكلية هو أنها تتميز بوجود أقراص باهته وأخرى من

سار ثنائي ( ألنها شفافة وذات انكI – bandبالتبادل وتعرف المناطق الباهتة بالمناطق المتجانسة أو )

 ضعيف فتسمح بمرور الضوء .

ئي حاد وال ( ألنها ذات انكسار ثناA – bandيط )وتعرف المناطق المعتمة بالمناطق غير المتجانسة أو شر

 تسمح بمرور الضوء.
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 H-lineخط باهت  Aف حين يمر في كل شريط  Z-lineخط داكن ويعرف  Iيمر في منتصف كل شريط 

 . Sarrcomereمتتابعين بالقطعة العضلية  Zويطلق على الجزء الممتد بين كل خطين 

يونات الذي يتقلص في وجود ا Actomyosinيتكون عند اتحاد االكتين والميوسين مركب االكتومايوسين 

يقصر  I ، ولوحظ عند انقباض الليف العضلي ان الشريط ATPالبوتاسيوم واالدينوسين ثالثي الفوسفات 

ية تعرف بفرض فرضية Houxleyثابتا و أدى ذلك إلى وضع العالم هوكسلي  Aطوله في حين يبقى شريط 

ضي تعمل على تفسير ميكانيكية التقلص العضلي وتق Sliding-Filament hypothesisالخيوط المنزلقة 

 هذه الفرضية بان كل ليف عضلي يحوي نوعين من الخيوط هما :

لة للجزء وتكون نهايتها غير مقاب Aوتمتد الى الشريط  Iخيوط رفيعة من االكتين توجد في شريط  -1

 .  Hوإنما تترك مسافة فيما بينها تمثل المنطقة  Iريط المتوسط من ش

 Iلشريط اقباض القطعة العضلية يقل طول انفقط فعند  Aخيوط سميكة من مادة الميوسين توجد في شريط 

 Hطقة ي المنثابتا وذلك الن خيوط االكتين الرفيعة ينزلق مقتربة من بعضها البعض حتى تلتقي ف Aويظل 

في  الكتينالمنقبضة . وعند ازدياد معدل االنقباض تستمر خيوط ا ةطقة في العضلولذا تختفي هذه المن

ى الرغم من عل بأنهمعتمة ومن هذا يتضح  Hاالنزالق حتى تتداخل مع بعضها البعض وعندئذ تغدو المنطقة 

ميع جض. تخضع طول الخيوط فيها ال يتغير فهي تنزلق فقط وتتداخل بين بعضها البع أن إالالتقلص العضلي 

، 1994، سالمة ) .قاإلطالتنقبض على  ال أوتنقبض بكامل  قوتها  إما أنهاالالشئ أي  أوالعضالت لقانون الكل 

 (. 102ص

 

 أ ـ شروط التقلص العضلي:    

 شروط التقلص العضلي نقترح المعطيات التجريبية التالية: لتعرف

 ها. النتائجوتوترها بعد تهييج العضليةنقيس كل من الكالسيوم داخل ساركوبالسم الخلية  :1ـ التجربة 

 .1المحصل عليها ممثلة في مبيان الشكل

 Xيميائية ك، ومادة ATPالكابحة لحلمأة  Salyrganنقيس توتر لييف عضلي بعد كل من مادة  :2ـ التجربة 

 ترتبط بالكالسيوم وتمنع فعله.

 .التجربةنتائج  2الشكل ايعطي مبيان

 
 

 الشبكة الساركوبالسمية الداخلية غنية بالكالسيوم. 

 ها:لمحصل علياة النتيجة :تتم إضافة الكالسيوم إلى خييطات االكتين والميوزين. تمثل الوثيقة التالي3ـ التجربة  
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 استخلص شروط التقلص العضلي. ،2و 1إلى التجربتينباستنادك ـ  1   

  ، استنتج دور الكالسيوم.3ـ اعتمادا على نتائج التجربة 2   

 ب ـ مراحل التقلص العضلي:   

 التالية: الوثائقللكشف عن مراحل التقلص العضلي، نقترح  

 منطقة اتصال األلياف العصبية والعضلية. 1تمثل الوثيقة

 
 مختلف مرحل التقلص العضلي. 2تمثل الوثيقة 

 
  

  ، استخرج مراحل التقلص العضلي.2, 1ـ انطالقا من الوثيقتين     
 

 : Sliding filament theory* نظرية االنزالق الخيطي 

لخيوط اة فوق هي النظرية التي تفسر آلية التقلص العضلي ويعزى فيها التقلص إلى انزالق الخيوط السميك

 االتي: ازها بالرفيعة وتعزى هذه الحركة إلى اتصال الجسور العرضية للمايوسين بخيط االكتين ويمكن إيج

يويسين باتجاه خيوط االكتين ولكنها تكون خيوط المايوسين واالكتين متوازية وتمتد الجسور العرضية للما .1

 تمنع من االتصال بالمواقع الفعالة من خيوط االكتين لكونها مغطاة بالتروبومايوسين.
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ة لى الشبكصوله ا. عند تنبيه العضلة الهيكلية يسري جهد الفعل في غشاء الليف العضلي الى الداخل وعند و2

ن موقعه م TNIالذي يتغير شكله ويقوم بإزاحة  TNCمن داخلها ويرتبط مع  2Ca+الساركوبالزمية يتحرر 

خيط بو سحب خيط التروبومايوسين فتنكشف المواقع النشطة لالكتين وترتبط رؤوس الجسور العرضية 

 االكتين.

 سهوقت نف. يقوم رأس الجسر العرضي باالنتقال من موقع فعال إلى أخر على طول خيط االكتين وفي ال3

 لق فوقين لينزخيط االكت المتولد إلى الخيط الغليظ فينسحب الشد ينتقل ر حول نفسه فيولد شدا في الجسريدو

 المايوسين. 

ل م االتصالتوفير الطاقة لفك ارتباط رأس الجسر العرضي مع خيط االكتين في كل مرة يت ATP. يتحلل 4 

 بينهما ليصبح الرأس حرا من جديد. 

ليعود  TNCكة أخر تعود ايونات الكالسيوم الى داخل الشبكة الساركوبالزمية تار. ولحين ورود جهد فعل 5

 لعرضيةاالى شكله الطبيعي فيرجع كل من التروبونين والتروبومايوسين الى موقعهما وتنفصل الجسور 

 للمايوسين عن االكتين ويحدث ارتخاء العضلة. 

 

ن بالنسبة للميوزي خييطات األكتين )طاقة كيميائية( إلى انزالق ATPتحول العضلة الطاقة الناتجة عن حلمأة  

حول م) طاقة ميكانيكية( ويصرف جزء من هذه الطاقة على شكل حرارة )طاقة حرارية( فالعضلة إذن 

 (. 98، ص2000سالمة،  ) للطاقة من حالتها الكيميائية إلى حالتها الميكانيكية والحرارية.

 للتقلص العضلي:ـ الظواهر المرافقة  2 

 للكشف عن الظواهر المصاحبة للتقلص العضلي نقترح المعطيات التالية:        

 العدة التجريبة لقياس درجة حرارة العضلة خالل النشاط العضلي وكذا نتائج هذا القياس: 1تمثل الوثيقة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ألستاذ: د. برجم رضوانا                                                                             مقياس فيزيولوجيا الجهد البدني   
 

 مقارنة لبعض العناصر على مستوى العضلة في حالة راحة وحالة نشاط. 2الوثيقة  تمثل

 

 

 ، استخلص الظواهر المصاحبة للتقلص العضلي. 2و1باستغاللك للوثيقتين ـ  1  

  Heat production of muscle* إنتاج الحرارة في العضلة 

 وارتخاء العضلة وتقسم إلى نوعين: تنبعث خالل فترة تقلص: Initial H. الحرارة األولية 1

 .ADPإلى  ATPتكون قوية وتدوم لفترة قصيرة مصدرها تحول  :.Shortening Hأ. حرارة االنكماش 

حتكاك ألياف اشدة من سابقتها وتدوم لفترة زمنية أطول وسببها  اقل :.Relaxation Hب. حرارة االرتخاء 

 العضلة مع بعضها عند االرتخاء.

تى بعد هي الحرارة التي تنبعث ح: .Delay or Recovery H المتأخرة أو حرارة الترميم . الحرارة2

 .ADPو  ATPارتخاء العضلة وتعزى إلى تمثيل الكلوكوز والكاليكوجين وإعادة تكوين 
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 التقلص العضلي :رابعالمحور ال
 أوال: نظرية التقلص العضلي

 العضلة.-1

 .التقلص العضلي-2

 التعب العضليثانيا: 

 مفهومه وأنواعه.-1

 آلية حدوث التعب العضلي فيزيولوجيا ووظيفيا.-2

 االستشفاء من التعب العضلي.-4
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 التقلص العضلي :رابعالمحور ال

   8المحاضرة 

                                                      

 التعب العضليثانيا: 

 :مفهومه وأنواعه-1

 :تعريف التعب العضلي

 ،ت العضلةالقوة خالل تكرار تقلصا أوالقدرة  إنتاجعدم القابلية على استمرارية المحافظة على          

 .العضالت أداءقت في قابلية ؤللتعب العضلي هو انخفاض م األخرالتعريف 

  :مفهوم التعب العضلي

لقصدو  شددة تحدت ا أو، جهد بدني )شدة عالية بوقت قصير أداءيتعرض الرياضي عند االستمرار في          

 . لمانخفاض في مستو  كفاءة الع يعرف بظاهرة التعب والذي تتضح معالمه في صورة ما إلىبوقت طويل( 

ذه وجددود اتهدداهين لتفسددير هددلددوح   ، يكددانيكي و الفسدديولوجيا الخاصددة بددهوللتعددرف علددى ظدداهرة التعددب الم

 للتعددب يكمددن داخددل الههددا  العصددضي المركددزي ويدددعى )بالتعددب األولاالتهدداه  أنالددضعي يددر   ،الظدداهرة

الدة ظهدور ح إلدىهذا التعب ينتج من جدراء انخفداض كفداءة عمدل المراكدز العصدضية بمدا يدؤدي  إن ،المركزي(

همد  ندواتج تت إذاالتهداه الاداني للتعدب يكمدن داخدل العضدلة العاملدة نفسدها  أنفيدر   األخدرالدضعي  أما ،التعب

   (65، ص2003)حشمت،  االحتراق خالل العمل الضدني.

  :التعب أنواع

 : أنواع أرب  إلىتاح التعب العال عضد الف أبوقسم         

 التعب الذهني.  -1        

 التعب الحسي.  -2        

 التعب االنفعالي.  -3        

 التعب الضدني.  -4        

 التعب الموضعي.  -أ                     

 التعب الهزئي.  -ب                   

 الكلي.  التعب -ج                   

  

هب التعدرف يالمنافسة وتحديد وسيلة االستشفاء المناسضة  أوحتى يمكن التخلص من التعب الناتج عن التدريب 

نشداط  مدن أسدضابه وأتتغيدر مظداهره  فالتعب لدي  مهدرد ظداهرة مدن ندوع واحدد ال، التعب المختلفة أنواععلى 

 شدةةأن إنفكمدا  ،األسدضا و  األوجدهمتعدددة ولكن على العك  من ذلد  فدان التعدب ظداهرة آخر،  إلىرياضي 

حددوث  أسدضا  أيضداتختلدف  ،التي ترتضط بدرجة عالية من التركيدز الحسدي وريرهدا األعمالتتنوع و  اإلنسان

حشممت، ) .ذاتده ضعدا لةضيعدة النشداط المسدتخدمالضدنيدة والفسديولوجية والتدي تختلدف ت األداءالتعب تضعا لمتةلضدات 

 (65، ص2003
 :التعب العضلي فيزيولوجيا ووظيفيا آلية حدوث-2

ير ، بعد ذل  نخضعها لسلسلة من االهاجات ر1نخض  العضلة لتنضيه واحد فنحصل على رعشة عضلية

 .2مسهلة، وفي النهاية نخضعها لتنضيه أخير فنحصل على المخةط 
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 .باستغالل  للوثيقة، استخلص مميزات التعب العضليـ  1      

  :الميكانيكية للتعبالعوامل -2-1

ذي الد ،عرضدةدتللتعب الذي له عالقة بالتعب هدو ددورة الهسدور المس يالعامل الميكانيكي الرئيس إن           

 يعتمد عملها على:

   االنسهام الوظيفي بين الالكتين و المايوسين.-

بط مد  بدروتين الدتقلص( الدذي يعمدل علدى تقويدة التدرا -troponinلكي يدرتضط مد  التروبدوتين )  aC++ توفر -

 الالكتين. 

حركدددة تالحدددم وتحريدددر الهسدددر  إلحدددداثالدددذي يحتددداج لددده فدددي تنشددديط الهسدددور المستعرضدددة ATPتدددوفير -

 المستعرض من الالكتين. 

لتعدب م في او الكتي (, يساه H+ إلىيدروجين( نتيهة تهزئه حامي الالكتي  )يون الهأ) H+التركيز العالي  -

 بةرق مختلفة(. 

 خفي القوة في الهسور المستعرضة.  -أ          

ين وبددروت aC++يعمددل كعددا ل للتددرابط بددين  إذ، aC++خفددي القددوة المتولدددة مددن تركيددز معددين لددـ  -         

 . troponin -التقلص

 . aC++ إطالقيعمل على كضج الشضكة الهيولية من  -ج        

  :للتعبالعوامل الكيمائية -2-2

. عندد ATPوقابليتهدا علدى تكدوين  ATPالتعب بضساطة هو نتيهة عدم التوا ن بين حاجة العضدلة مدن          

رة ثانية. توفره م وإعادة ATPلتكوين  األفعالوتظهر سلسلة من ردود  ATP إلىبداية التمرين تزداد الحاجة 

)فوسدددفات  PCيضددددأ مضاشدددرة بتزويدددد  ADPوتكدددوين نددداتج  ATPخدددالل اسدددتهالو الهسدددور المستعرضدددة لدددـ 

 ADPبالتنددداقص يسدددتمر  PC يضددددأوعنددددما  ،ATP (C +ATP   PC +ADP)تكدددوين  إلعدددادةكربددداتين( 

هدات . يدؤدي تدراكم هدذه المنتATP( لتكدوين Myokinaseيظهر رد فعل خميدرة العضدلة ) إذنبالتراكم, عند 

 ATPوين  يدادة الحاجدة لتكد أثنداء ،+Hمما ينتج عنده تدراكم  إضافي ATPالتحفيز بتحليل السكر لتكوين  إلى

هدذه  ،ررجدل حمايتهدا مدن الضدأمختلفة في الخلية تعمل على تحديد الشغل داخل الخليدة مدن  أفعالتظهر ردود 

تخدام العضدلة بالتضداطيء فدي اسدد إلدىالتدي ترسدل  اإلشداراتمداهي  ،لحمايدة العضدلة مدن التعدب اآلليدات إحدد 

لفسددفور ا يضدددأواسددتمرارية اسدتخدامه,  ATP؟ عندددما ال تحداف  الميكانيكيددة علددى تكدوين ائهداأدالةاقدة وخفددي 

قددوة فددي تاضدديط ال يضدددأ Pi يددادة  ،(ATP إلددى ADPو  Piبددالتراكم فددي الخليددة )توقددف تحويددل  Piالالعضددوي 

مددن  ،بصددورة مضاشددرة علددى الهسددور المستعرضددة ويخفددي مددن ارتضاطدده مدد  الالكتددين Piيعمددل  إذ ،القصددو 

عدن  ATPيخفدي مسدتو   حيد  ال، حتى في حاالت التعب الشديد جددا، ATPينفذ منها  الخاليا ال إنالماير 

اسدتخدام  خفدي كميدة إلدىالعوامل المسضضة للتعدب تدؤدي  إن ،في الخاليا مقارنتا م  مستواه قضل التمرين% 70

ATP   مقارنتا م  نسضة استمرار تكوينه لذا يحافATP  .على تركيز  

  :الخصائص الفسيولوجية للتعب -2-3

 . الوظيفي اإلنهاوالتي تسضضها المراكز العصضية من جراء  اإلعاقةالتعب ناتج عن ميكانيكية  -1

 في منةقة الحركة في القشرة المخية في الدماغ.  إعاقةنتيهة التعب العضلي تحدث   -2

 نتيهة التعب يختل توا ن نظام العمليات العصضية.   -3



ألستاذ: د. برجم رضوانا                                                                             مقياس فيزيولوجيا الجهد البدني   
 

ة داخدل معقدد أفعدالالتعب على تغير نظام تضدادل المدواد داخدل الخليدة العصدضية لدذا تحددث ردود  يعمل  -4

 الهها  العصضي المركزي.

 .اإلشارةانخفاض  إلىالخاليا مما يؤدي  إلى األوكسهيننتيهة التعب يحدث انخفاض في وصول   -5

 :االستشفاء من التعب العضلي-4

ن مالررم بإذا حفزت العضلة بصورة مستمرة لفترة من الزمن فإنها سرعان ما تعهز عن القيام بالتقلص 

 ن الزمن.ملمدة  استمرار التحفيز وتدعى هذه الظاهرة باإلعياء وتزول هذه الحالة بترو العضلة بدون تحفيز

 ولإلعياء أسضا  كايرة أهمها: 

 يره من األلياف العضلية.تراكم الفضالت مال حامي الالكتي  ور .1

لعضلي واألوكسهين أو نفاذ االسيتل كولين عند االندماج ا ATP. نقص الغاليكوجين والكلوكو  أو 2

 العصضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


