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:  خالل النشاط الرياضيانظمة انتاج الطاقة

ال يكون هناك انقباض عضلي ومن ثم نظم انتاج الطاقة ان العمل على تطوير اجهزة الجسم الداخلية تعتمد باالساس على

-: ثالث مواد كيمياوية موجودة في الجسم وهيلن تكون هناك حركة او اداء نشاط رياضي فهناك

( (ATPثالثي فوسفات االدينوسين -1

(CP)الـفوسفوكرياتين -2

الكاليكوجين-3



-: اثنان من انظمة النتاج الطاقة الرئيسية وهيوبناءا على هذه المواد الثالث توجد

  Anaerobic  Systemالالهوائي. 1

ATP-PCالنظام الفوسفاتي -

 Lactic Glycolysisنظام حامض الالكتيك-

   Aerobic  or Oxygen Systemالهوائي.     2



الالهوائيالفوسفاتيالنظام.1

مخزونةكيمائيةمادةطريقعن(ATP)اعادةفياالنظمةهواسرع-

(.C.P)الفوسفوكرياتينتسمىبالعضلة

المهمةاالنظمةمنويعداالوكسجينبغيابالنظامهذافيالطاقةانتاجيتم-

ثانية(30-15)حدودفيالقصويالعملالداء

والسرعة،(الثابتهالمتحركة،)العضليةالقوةفيجلياالنظامهذايظهر-

لالعممقطوعاتاداءتكرارعندكذلك(بالسرعةالمميزةالقوة)والقدرة

راتفتوجودمعمراتلعدةالفوسفاتيالطاقةانتاجبنظام(قوةسرعة،)

كاملةغيرراحة

.(الالهوائيالتحمل)القوةوتحملالسرعةتحملتنميةيمكن-
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الالهوائيالالكتيكحامضنظام.2

االوكسجينوجوددونمنيعملالذيالنظاموهو•

النظامهذافيالكاليكوجينمنغم(180)تحطمخاللمن(ATP)الـمنمول(3)مقدارهاطاقةعلىالحصوليمكن•

.الكاليكوجينكميةنفسمن(ATP)الـمنمول(39)مقدارهاطاقةعلىالحصوليمكنحينفي•

فترةبطولميزيتلكنهالفوسفاتيالنظاممنابطأالنظامهذافيالطاقةانتاجسرعةوتكوناالوكسجينتوفرحالةفي•

.دقائق(6)الىثانية(30)منيتراوححيثعمله

عليهاويطلق(والمتحركةالثابتة)القوةوتحملالسرعةتحملمثلالنظامهذاتحتتندرجالبدنيةالصفاتبعضهناك•

الالهوائيالقدرة
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ض لتوفير الطاقة بسبب سرعة العمل الحركي سوف ينتج حام( ATP)اذ يتم تحويل السكر الى كلوكوز بانتاج الـ •

.البيروفيك الذي يتحول الى الكتيك



(االوكسجيني) النظام الهوائي .3

ة يتم انتاج الطاقة في هذا النظام من خالل اكسدة المواد الغذائي•

ة عن طريق وجود االوكسجين ونتيج( الكاربوهيدرات ،الدهون)

نة لوجود االوكسجين في الهواء والموادالكاربوهيدراتية المخزو

في الجسم على شكل كاليكوجين 

ولكن لة النظام لفترة طوييمكن االستمرار في انتاج الطاقة في هذا •

)  يكون هذا النظام ابطأ في سرعة انتاج الطاقة من النظامين 

(.الفوسفاتي، الالكتيك



ال والبد هنا من االشارة الى مسئلة منتشرة في الوسط الرياضي هو ان الجسم يبدأ او

الن اول نظام يعمل هو xوهذا اعتقاد خاطئ بالنظام الالهوائي ومن ثم النظام الهوائي

خالل اتحاده الهوائي الذي يستهلك االوكسجين الموجود اصال في الجسم فيستهلكه الجسم من

ويدخل Aنزيم مع احد جزيئتي البروفين المنشطرة من الكلوكوز فيكون لنا انزيم استيل كو ا

6CO2+6H2O+38ATP:  االنزيم في دورة حامض الليمون لينتج لنا

الستهالك فينتج وعندما يحدث التشبع بدورة حامض الليمون تنتقل جزينئة البروفين الثانية ل

2ATP 100عموما اليوجد نظام هوائي او الهوائي . وحامض اللكتيك.%












