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 الطاقة انتاج نظم

تٌؼًّ ػٍٝ شط٠ٛش تؼٙضذ تٌؽغُ تٌذتخ١ٍر شؼصّذ خثالعثط ػٍىٕظُ تٔصثغ تٌطثلر ٌزٌه  ان

سوض تٌصذس٠ح تٌفذ٠ط ػٍٝ ش١ّٕر تٔظّر تٔصثغ تٌطثلر ػٓ غش٠مدٕثء تٌدشتِػ تٌصذس٠د١ر 

تٌّمٕٕر ٚتٌّد١ٕر ػٍٝ تالعظ تٌؼ١ٍّر ٌٍصذس٠ح فّٓ دْٚ تٔصثؼطثلر ال ٠ىْٛ ٕ٘ثن 

تٔمدثض ػعٍٟ ِٚٓ ظُ ٌٓ شىْٛ ٕ٘ثن ـشور تٚ تدتء ٔشثغ س٠ثظٟ فٕٙثوعالض ِٛتد 

ظالظٟ فٛعفثز تالد٠ٕٛع١ٓ ( ATP)و١ّ١ث٠ٚر ِٛؼٛدذ فٟ تٌؽغُ ٟٚ٘

فٛعفٛوش٠ثش١ٓ ٚتٌّثدذ تٌعثٌعر تٌىال٠ىٛؼ١ٓ ، ٚخٕثءت ػٍٝ ٘زٖ تٌّٛتد تٌعالض (.C.P)ٚتٌـ

: شٛؼذظالظر تٔظّر الٔصثغ تٌطثلر ٟٚ٘

. تٌٕظثَ تٌفٛعفثشٟ تٌال٘ٛتبٟ.1

. ٔظثِفثِط تٌالوص١ه تٌال٘ٛتبٟ.2

. تٌٕظثَ تالٚوغؽ١ٕٟ تٌٙٛتبٟ.3

شخصٍف تٔظّرتٔصثغ تٌطثلر ف١ّث خ١ٕٙث فٟ عشػر تٔصثغ تٌطثلر ٚشٙذف ؼ١ّؼٙث تٌٝ تػثدذ 

تٌزٞ ٠ؤدٞ تٔشطثسٖ تٌٝ ش١ٌٛذ غثلر ت١ٌر شؼًّ (ATP)خٕثء ظالظ١فٛعفثز تالد٠ٕٛع١ٓ

ػٍٝ تٔمدثظثٌؼعٍر ٠ٚصثـح رٌه ش١ٌٛذ غثلر ـشتس٠ر، ٌىٓ و١ّر 

تٌّخضٚٔر فٟ تٌؼعٍر شىٛٔم١ٍٍر ال شىفٟ ٌالعصّشتس فٟ تٌؼًّ ٌٛلس غ٠ًٛ (ATP)تٌـ

ٌزٌه ٠صُ تػثدذ خٕثبٗ ِٓ خالي ٔظّثٔصثغ تٌطثلر ٚشخصٍف فٟ عشػر شى٠ٕٛٗ ف١صُ تػثدشٗ 

خغشػر ود١شذ فٟ تٌٕظثَ تٌالٚوغؽ١ٕ١ثٚ خٛؼٛد تالٚوغؽ١ٓ ٚشىْٛ ٘زٖ تٌطش٠مر خط١ةر 

. ٚشغصؼًّ تٔظّر تٔصثغ تٌطثلر خفغح ٔٛػثٌفؼث١ٌر ٚتٌٕشثغ تٌدذٟٔ
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 – تٌعٛب١ر – تٌفشتس٠ر – ت١ٌّىث١ٔى١ر – تٌى١ّ١ثب١ر : ٟ٘ ٌٍطثلر أشىثي 6 ٔثن

  ..ت٠ٌٕٚٛر ٚ تٌىٙشخثب١ر

 تٌطثلر فإْ رٌه ِٓ  ٔطاللثًا  ٚ ، ٢خش شىً ِٓ ٌٍصفٛي لثخٍر ٌىٕٙث ٚ شفٕٟ ال تٌطثلر

 ٟ٘ تٌطثلر شٍه شؼصدش ٚ ، تإلٔغثْ ؼغُ دتخً ١ِىث١ٔى١ر غثلر  ٌٟ شصفٛي تٌى١ّ١ثب١ر

 ، و١ّ١ثب١ر غثلر  ٌٟ تٌطؼثَ شفٛي ػٓ ٔثشؽر أأالًا  ٟ٘ تٌصٟ ٚ تإلٔغثْ ـشور ِصذس

 ِٕٙث تٌدثلٟ تٌؽضء ٚ ـشتسذ  ٌٟ شصفٛي تإلٔغثْ غثلر ِٓ % 70  ٌٟ % 60 ِٓ

 ٠ٛظؿ ( 8 ) سلُ تٌؽذٚي ٚ ، تٌخال٠ث أٔشطر ٚ ت١ٌّىث١ٔىٟ تٌؼًّ فٟ ٠غصخذَ

  .تٌطثلر  ٔصثغ ِٛتد ِٓ تٌؽغُ فٟ تٌّخضْٚ

 خٕغدر و١ٍٛؼشتَ 65 لذسٖ ؼغُ ٚصْ ٌّصٛعػ تٌطثلر ِٛتد ِٓ تٌؽغُ فٟ تٌّخضْٚ

 ؼغُ دْ٘ٛ % 12

 تٌطثلر ِٛتد ِٓ تٌؽغُ فٟ تٌّخضْٚ

 ؼشتَ

 Kcal وثٌٛسٞ و١ٍٛ

 Carbohydrates تٌىشخ١٘ٛذستش١ر تٌّٛتد-      

                                                  Liver Glycogen  تٌىدذ ؼ١ٍىٛؼ١ٓ-       

                                       Muscle Glycogen  تٌؼعالز ؼ١ٍىٛؼ١ٓ-       

 Glucose in Body flue  تٌؽغُ عٛتبً فٟ تٌؽٍٛوٛص-       

   تٌؽٍذ شفس -  تٌذْ٘ٛ ِؽّٛع

Subcutaneous                                                    

 Intramuscular   تٌؼعٍر دتخً-      

 تٌٕٛع رٌه ِٓ ٟ٘ تٔمدثظثشٙث شٕف١ز فٟ تٌؼع١ٍر تأل١ٌثف شغصخذِٙث تٌصٟ تٌطثلر

 تٌّٛؼٛدذ تٌدشٚش١ٕ١ر ٚ تٌذ١ٕ٘ر ٚ تٌىشخ١٘ٛذستش١ر تٌّٛتد وً شصفًٍ ـ١ط ، تٌى١ّ١ثبٟ
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 ػٕذ ، تٌطثلر دتخٍٙث شخصضْ و١ّ١ثب١ر ِشودثز شىً فٟ خغ١طر ِشودثز  ٌٟ تٌغزتء فٟ

 و١ّ١ثبٟ ِشوح شى٠ٛٓ ػٍٟ شؼًّ فإٔٙث تٌى١ّ١ثب١ر تٌّشودثز ٘زٖ ِٓ تٌطثلر شفشس

 ٌٗ ٠شِض ٚ  Adenosine Triphosphate   تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ ٠غّٟ

 فٟ فؼالًا  ِٕٗ تٌّخضْٚ تعصخذتَ خؼذ رٌه ٠صُ ٚ ( )  ATP تألٌٟٚ خأـشفٗ تخصصثستًا 

  .تٌّٕمدعر تٌؼعالز خال٠ث

 ِٓ ٚ ، تٌؽغُ خال٠ث وثفر فٟ ( ATP ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ ِشوح ٠خصضْ

  .شٕمدط أْ تٌؼعٍر ٌخال٠ث ٠ّىٓ شىغ١شٖ ِٓ تٌّفشسذ تٌطثلر خالي

 تٌغزتء شفًٍ ػٓ تٌٕثشؽر تٌى١ّ١ثب١ر تٌّشودثز ِٓ تٌّفشسذ تٌى١ّ١ثب١ر تٌطثلر  ْ

 ال خثٌصثٌٟ ٚ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض  ـذتض فٟ  رْ ِدثششذ خطش٠مر شغصخذَ ال تٌّصٕثٚي

 شى٠ٛٓ فٟ تٌطثلر شٍه شغُٙ  ّٔث ٚ ، ـشوٟ أدتء أٞ فٟ ِدثششذ خصٛسذ شغصخذَ

 فٟ تٌّثعٟ تٌّشوح ٘ٛ ٠ؼصدش تٌزٞ( ATP (  تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ ِشوح

  "تٌؼعٍٟ ٌإلٔمدثض تٌشب١غٟ تٌٛلٛد " أـ١ثٔثًا  ػ١ٍٗ ٠طٍك ٚ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض ػ١ٍّر

  : -تٌؼعٍٟ ٌإلٔمدثض تٌّثعٟ تٌٛلٛد( ATP  )تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ

 تألد٠ٕٛع١ٓ ِٓ ٠صشوح ٚ٘ٛ ، تٌصؼم١ذ خثٌغ ِشوح ( ATP ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ 

 ٠د١ٓ ( أ – 17 ) تٌشىً ٚ Phosphate Group تٌفٛعفثز ِؽّٛػر  ٌٟ خثإلظثفر

 ٚ ، ؼذتًا  ظة١ٍر خى١ّثز تٌؼعالز خال٠ث فٟ ٠خصضْ ٚ٘ٛ ، ِدغطر أٛسذ فٟ رٌه

 تٌشٚتخػ أْ الـع . ِٕٗ ود١شذ و١ّثز  عص١ؼثج شغصط١غ ال أٔٙث  ٌٟ ِشؼؼٗ ٘زت

  .ػث١ٌر غثلر شخصضْ ٌٍفٛعفثز تٌطشف١ر
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 ( ATP ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ ِشوح ِٓ ٌٍؼعالز تٌّفشور تٌطثلر شٕصػ

 ػٓ ٠ٕصػ ٚ تٌفٛعفثز سٚتخػ  ـذٞ شصفشس ـ١ط تٌؼعٍر فٟ ٠صُ و١ّ١ثبٟ شفثػً خالي

 تٌؼًّ أٚ تٌشغً إلٔصثغ ـشوصٙث فٟ تٌؼعالز شغصخذِٙث تٌصٟ ٟ٘ ػث١ٌر غثلر رٌه

 أد٠ٕٛع١ٓ ظٕثبٟ ِشوح أ٠عثًا  ٠ٕصػ تٌصفثػً رتز فٟ ٚ ، ِٛتؼٙصٙث فٟ تٌّطٍٛج

 )  خصصثستًا  ٌٗ ٠شِض ٚ Adenosine Diphosphate ( ج – 17 ) تٌفٛعفثز

ADP ) ػعٛٞ غ١ش فٛعفثز  ٌٟ خثإلظثفر Inorganic phosphate ٚ ٠شِض ٌٗ 

  ( .Pi ) تخصصثستًا 

 ظة١ٍر تٌؼعالز فٟ تٌّخضْٚ ( ATP ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ و١ّر وثٔس ٌّث

 تعصّشتس ٠صُ ٌٓ تٌٛلس رتز فٟ ٚ ، ظٛتٟٔ خعغ شىفٟ ال شىثد تٌّٕصؽر تٌطثلر فإْ ؼذتًا 

 ِشوح ِٓ آخشٞ و١ّر شى٠ٛٓ تٌعشٚسٞ ِٓ وثْ ٌزت . خذٚٔٗ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض

(ATP. )ٟٕ٘ثن ١ٌغس تٌٛلس ٘زت ـصٟ أٔٗ ٠الـع ) تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض ٠غصّش ـص 

  ( .تٌؼعالز ٌفشور غثلر شٕصػ وٟ تألوغؽ١ٓ إلعصخذتَ ـثؼر

 شفذض تٌصٟ تٌطثلر شفشس ٚ( ATP )ٌّشوح تٌى١ّ١ثبٟ تٌصفًٍ ـذٚض خّؽشد

 تٌغؤتي ٠صدؿ ٚ ، شٕفذ تٌؼعٍر خال٠ث فٟ ِٕٗ تٌّخضٚٔر تٌى١ّر فإْ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض

 ٌّٛتأٍر( ATP )ِشوح ِٓ خثٌّض٠ذ تٌؼع١ٍر تٌخال٠ث شأشٟ أ٠ٓ ِٓ ..... ٘ٛ تٌٙثَ

 تٌّٛؼٛدذ(ATP )و١ّر  عصٙالن خّؽشد أٔٗ ٟ٘ تإلؼثخر ٚ ... ؟؟ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض
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 شى٠ٕٛٗ ٠ؼثد فإٔٗ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض  ـذتض ٚ تٌطثلر شفش٠ش ٚ تٌؼع١ٍر تٌخ١ٍر فٟ

  ( .تٌطثلر  ٔصثغ ٔظُ ) ػ١ٍّٙث ٠طٍك أعثع١١ٓ أعٍٛخ١ٓ خالي ِٓ رٌه ٠صُ ٚ .... عش٠ؼثًا 

تٌٕظثَ تٌفٛعفثشٟ تٌال٘ٛتبٟ .1

ػٓ غش٠ك ِثدذ و١ّثب١ر ِخضٚٔر خثٌؼعٍر شغّٝ (ATP)ٚ٘ٛتعشػثالٔظّر فٟ تػثدذ

٠ٚصُ تٔصثغ تٌطثلر فٟ ٘زت تٌٕظثَ خغ١ثج تالٚوغؽ١ٓ ٠ٚؼذ ِٓ (.C.P)تٌفٛعفٛوش٠ثش١ٓ

ظث١ٔر تر ال شغصط١غ تٌؼعٍر  (30-15)تالٔظّر تٌّّٙرالدتء تٌؼًّ تٌمصٛٞ فٟ ـذٚد

ٚشصؽٗ تٌؼعالز (C.P)ػٕذ تغثٌر فصشذ تٌؼًّ ٚرٌه ٌٕفثر ِثدذ(ATP)ِٓ خٕثء ِثدذ

تٌٝ تٔصثغ تٌطثلر خٕظثِفثِط تٌالوص١ه ٠ٚظٙش ٘زت تٌٕظثَ ؼ١ٍث فٟ تٌمٛذ تٌؼع١ٍر 

وزٌه ػٕذ شىشتس تدتء  (تٌمٛذ ت١ٌّّضذ خثٌغشػر)ٚتٌغشػر، ٚتٌمذسذ (تٌّصفشور، تٌعثخصٗ)

خٕظثَ تٔصثغ تٌطثلر تٌفٛعفثشٟ ٌؼذذ ِشتز ِغ ٚؼٛد  (عشػر، لٛذ)ِمطٛػثز تٌؼًّ

. (تٌصفًّ تٌال٘ٛتبٟ)فصشتز ستـر غ١ش وثٍِر٠ّىٓ ش١ّٕر شفًّ تٌغشػر ٚشفًّ تٌمٛذ 

 تألوغؽ١ٓ ٚؼٛد ػذَ فٟ ٠صُ- 1

 آخش ٚتـذ ِشوح ِٓ ( ATP ) ششو١ح إلػثدذ تٌالصِر تٌطثلر ػٍٟ تٌفصٛي ٠صُ- 2

 تٌزٞ ٚ ( PC )  تخصصثستًا  ٌٗ ٠شِض ٚ Phosphocreatine تٌىش٠ثش١ٓ فٛعفثز ٠غّٟ

  ٔض٠ُ شأظ١ش شفس ٠صفًٍ ـ١ط ظة١ٍر خى١ّثز تٌؼعالز خال٠ث فٟ أ٠عثًا  ٠خصضْ

  .Creatin Phosphokinase فٛعفٛو١ٕض وش٠ثش١ٓ

 ( Pi ) ػعٛٞ غ١ش فٛعفثز ٚ ( C ) تٌىش٠ثش١ٓ تٌغثخك تٌصفثػً ِٓ ٠ٕصػ- 3

 ظالظٟ ششو١ح  ػثدذ فٟ خٙث ٠غصفثد تٌصٟ ٟ٘ تٌطثلر ٘زٖ ...... غثلر  ٌٟ خثإلظثفر
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 ظٕثبٟ ِغ ( Pi ) تٌؼعٛٞ غ١ش تٌفٛعفثز خصفثػً رٌه ٚ ، تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ

  (ADP .. ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ

 ٚ ظة١ٍر تٌؼعٍر خال٠ث دتخً تٌّٛؼٛدذ ( PC ) تٌىش٠ثش١ٓ فٛعفثز و١ّر وثٔس ٌّث- 4

 و١ّر وثٔس ِث  رت أٔٗ ٠ؼٕٟ رٌه فإْ ،  دتخٍٙث ( ATP ) و١ّر أظؼثف خّغر شمثسج

 (ATP ) فٛعفثز و١ّر فإْ ظث١ٔر ِٓ ألً فٟ تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض أظٕثء تٌخ١ٍر ِٓ شٕفز 

 8: 5 ِٓ خفٛتٌٟ صِٕٙث ٠مذس غثلر شٕصػ تٌؼعٍر فٟ تٌّخضٚٔر ( PC ) تٌىش٠ثش١ٓ

 تٌطثلر فى١ّر  رْ : ِعالًا  ػذٚ 100َ عدثق فٟ تٌفثي ٘ٛ وّث أ٠عثًا  شٕفز ظُ ظٛتْ

  .أ٠عثًا  ؼذتًا  ِفذٚدذ تٌٕظثَ ٘زت ِٓ ( ATP ) ٌّشوح تٌى١ٍر تٌّٕصؽر

  ( .ATP )إلٔصثغ تٌغش٠غ تٌّصذس ٠ّعً ( ATP. PC ) تٌفٛعفثؼ١ٕٟ تٌٕظثَ- 5

 تٌى١ّ١ثب١ر تٌصفثػالز ِٓ ِؼمذذ غ٠ٍٛر عٍغٍر ػٍٟ ٠ؼصّذ ال تٌفٛعفثؼ١ٕٟ تٌٕظثَ- 6

  .تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ  ٔصثغ ٌصفم١ك

 تٌصٟ تٌفشو١ر تٌّٕثرغ أٚ تٌغش٠ؼر تٌدذت٠ثز فٟ تٌفٛعفثؼ١ٕٟ تٌٕظثَ أ١ّ٘ر شصعؿ- 7

 تٌصص٠ٛح أٚ تٌؽٍر دفغ أٚ ػثَ خشىً تٌّخصٍفر تٌش٠ثظر أٔٛتع فٟ تإلسشمثء ف١ٙث شصّعً

 ٘زٖ ِعً ألْ ،  ٔؽثص٘ث ٠ّىٓ ال تٌفشو١ر تٌمذسذ ٚ تٌغشػر فإْ تٌٕظثَ ٘زت خذْٚ ٚ ،

  .لص١ش صِٓ خالي خثٌطثلر تٌؼعالز  ِذتد شصطٍح تألدتءتز

  :Anaerobic Glycolysis ( تٌٍد١ٕه ـثِط ) تٌال٘ٛتبٟ تٌؽٍىضذ ٔظثَ
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  .تألوغؽ١ٓ ٚؼٛد فٟ ٠صُ- 1

 غ١ثج فٟ تٌؼعٍر فٟ ( ATP ) شى٠ٛٓ خالٌٗ ِٓ ٠ّىٓ تٌزٞ تٌعثٟٔ تٌٕظثَ ٘ٛ- 2

  .تألوغؽ١ٓ

 تٌىشخ١٘ٛذستش١ر تٌّٛتد ٟ٘ ٚ تٌغزتب١ر تٌّٛتد ِٓ ٌٛتـذ وثًِ غ١ش شفًٍ ػٍٟ ٠ؼصّذ- 3

 ػٍٟ شؼًّ غثلر رٌه ػٓ ٠ٕصػ ٚ ( تٌالوص١ه ) تٌٍد١ٕه ـثِط  ٌٟ خصفٌٛٗ ( تٌغىش) 

  ( ATP ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ  ٌٟ ( ADP ) تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظٕثبٟ شف٠ًٛ

 ٟ٘ ٚ شؼم١ذتًا  ألً أٛسذ  ٌٟ تٌؽغُ فٟ شصفٛي تٌىشخ١٘ٛذستش١ر تٌّٛتد أْ ٠الـع- 4

 أْ أٚ ٘زت شىٍٗ فٟ تٌفٛس ػٍٟ تعصخذتِٗ ٠ّىٓ تٌزٞ ٚ Glucose تٌؽٍٛوٛص عىش

  خؼذ ف١ّث إلعصخذتِٗ Glycogen ؼ١ٍىٛؼ١ٓ أٛسذ فٟ تٌؼعالز ٚ تٌىدذ فٟ ٠خصضْ

 ٘زت ٠غصّش ٚ ٌألدتء ِؼذي ألصٟ ٠صطٍح خذٟٔ خأدتء تٌالػدر / تٌالػح ٠مَٛ ػٕذِث- 5

 تٌال٘ٛتبٟ تٌؽٍىضذ ٔظثَ ٠دذأ ػٕذبز ظث١ٔر 90 ػٓ شمً ٚ ظث١ٔر 30 ػٓ شض٠ذ ٌفصشذ تألدتء

 فٟ تإلعصّشتس ٠ّىٓ ـصٟ ( ATP ) ِشوح ِٓ تٌؼعالز ـثؼر ٌصٍد١ر تٌؼًّ فٟ

  .تٌؼعٍٟ تإلٔمدثض

 تٌالوص١ه ـثِط ششتوُ ػٍٟ ٠ؼًّ ( تٌالوص١ه ـثِط ) تٌال٘ٛتبٟ تٌؽٍىضذ ٔظثَ- 6

  .تٌصؼح  ٌٟ ٠ؤدٞ ِّث تٌؼعٍر فٟ
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 تٌىشخ١٘ٛذستش١ر تٌّٛتد فمػ ٠غصخذَ ( تٌالوص١ه ـثِط ) تٌال٘ٛتبٟ تٌؽٍىضذ ٔظثَ- 7

 إلٔصثغ تٌالصَ تٌفٛعفثز أد٠ٕٛع١ٓ ظالظٟ إلٔصثغ وّصذس ( تٌؽ١ٍىٛؼ١ٓ أٚ تٌؽٍٛوٛص)

 .تٌطثلر

 تٌش٠ثظثز أٔٛتع فٟ ( تٌالوص١ه ـثِط ) تٌال٘ٛتبٟ تٌؽٍىضذ ٔظثَ أ١ّ٘ر شصعؿ- 8

 ِٓ ٚ ظث١ٔر 90  ٌٟ ظث١ٔر 30 خ١ٓ ِث ٠صشتٚؾ ٌضِٓ شذذ خألصٟ تٌؽٙذ خزي شصطٍح تٌصٟ

  .ؼشٞ َ 800 ، ؼشٞ َ 400 : - أِعٍصٙث

الالكتيك الالهوائي  نظام حامض.2

ٚ٘ٛ تٌٕظثَ تٌزٞ ٠ؼًّ ِٓ دْٚ ٚؼٛد تالٚوغؽ١ٓ تر ٠صُ شف٠ٛالٌغىش تٌٝ وٍٛوٛص 

ٌصٛف١ش تٌطثلر خغدح عشػر تٌؼًّ تٌفشوٟ عٛف ٠ٕصؽفثِط (ATP)خثٔصثغ تٌـ

تٌد١شٚف١ه تٌزٞ ٠صفٛي تٌٝ الوص١ه ٚششتوُ ٘زت تٌفثِط عٛف ٠ؤدٞ تٌٝ تٌصؼح 

ِٓ (ATP)ِٛي ِٓ تٌـ(3)تٌؼع١ٍثٌّٛظؼٟ ، ٠ّىٓ تٌفصٛي ػٍٝ غثلر ِمذتس٘ث

غُ ِٕثٌىال٠ىٛؼ١ٓ فٟ ٘زت تٌٕظثَ فٟ ـ١ٓ ٠ّىٓ تٌفصٛي ػٍٝ (180)خالي شفطُ 

ِٓ ٔفظ و١ّر تٌىال٠ىٛؼ١ٓ فٟ ـثٌر شٛفش (ATP)ِٛي ِٕثٌـ(39)غثلر ِمذتس٘ث 

تالٚوغؽ١ٓ ٚشىْٛ عشػر تٔصثغ تٌطثلرفٟ ٘زت تٌٕظثَ تخطأ ِٓ تٌٕظثَ تٌفٛعفثشٟ ٌىٕٗ 

. دلثبك (6)ظث١ٔر تٌٝ (30)٠ص١ّض خطٛي فصشذ ػٍّٗ ـ١ط ٠صشتٚؾ ِٓ

ٕ٘ثن خؼط تٌصفثز تٌدذ١ٔر شٕذسغ شفس ٘زت تٌٕظثَ ِعٍصفًّ تٌغشػر ٚشفًّ تٌمٛذ 

٠ٚطٍك ػ١ٍٙث تٌصفًّ تٌال٘ٛتبٟ ١٘ٚثٌمذسذ ػٍٝ تالـصفثظ تٚ  (تٌعثخصر ٚتٌّصفشور)
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شىشتس تٔمدثظثز ػع١ٍر لص٠ٛر تػصّثدت ػٍٝ تٔصثغ تٌطثلرتٌال٘ٛتب١ر خٕظثَ ـثِط 

. تٌالوص١ه

 (تالٚوغؽ١ٕٟ )تٌٕظثَ تٌٙٛتبٟ .3

تٌىثسخ١٘ٛذستز )٠صّثٔصثغ تٌطثلر فٟ ٘زت تٌٕظثَ ِٓ خالي توغذذ تٌّٛتد تٌغزتب١ر 

ػٓ غش٠ك ٚؼٛ د تالٚوغؽ١ٓ ٚٔص١ؽر ٌٛؼٛد تالٚوغؽ١ٓ فٟ تٌٙٛتء  (،تٌذْ٘ٛ

ٚتٌّٛتدتٌىثسخ١٘ٛذستش١ر تٌّخضٚٔر فٟ تٌؽغُ ػٍٝ شىً وال٠ىٛؼ١ٓ ٠ّىٓ تالعصّشتس 

فٟ تٔصثؼثٌطثلر فٟ ٘زت تٌٕظثَ ٌفصشذ غ٠ٍٛر ٌٚىٓ ٠ىْٛ ٘زت تٌٕظثَ تخطأ فٟ عشػر 

. (تٌفٛعفثشٟ، تٌالوص١ه )تٔصثغ تٌطثلرِٓ تٌٕظث١ِٓ 

ٚالخذ ٕ٘ث ِٓ تالشثسذ تٌٝ ِغةٍر ِٕصششذ فٟ تٌٛعػ تٌش٠ثظٟ ٘ٛ تْ تٌؽغُ ٠دذأ تٚال 

خثٌٕظثِثٌال٘ٛتبٟ ِٚٓ ظُ تٌٕظثَ تٌٙٛتبٟ ٚ٘زت تػصمثد خثغا الْ تٚي ٔظثَ ٠ؼًّ ٘ٛ 

تٌٙٛتب١ثٌزٞ ٠غصٍٙه تالٚوغؽ١ٓ تٌّٛؼٛد تأال فٟ تٌؽغُ ف١غصٍٙىٗ تٌؽغُ ِٓ خالي 

تشفثدٖ ِغ تـذؼض٠ةصٟ تٌدشٚف١ٓ تٌّٕشطشذ ِٓ تٌىٍٛوٛص ف١ىْٛ ٌٕث تٔض٠ُ تعص١ً وٛ 

: ٠ٚذخالالٔض٠ُ فٟ دٚسذ ـثِط ت١ٌٍّْٛ ١ٌٕصػ ٌٕثAتٔض٠ُ

6CO2+6H2O+38ATP 

ٚػٕذِث٠فذض تٌصشدغ خذٚسذ ـثِط ت١ٌٍّْٛ شٕصمً ؼض٠ٕةر تٌدشٚف١ٓ تٌعث١ٔر ٌالعصٙالن 

%. 100ػِّٛث ال٠ٛؼذ ٔظثَ ٘ٛتبٟ تٚ ال٘ٛتبٟ . ٚـثِط تٌٍىص١ه 2ATPف١ٕصػ
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 تٌؼعٍٟ إلٔمدثض تٌالصَ ( ATP ) إلٔصثغ ٘ٛتب١ثْ ال أعٍٛخثْ ٕ٘ثن وثْ ِث  رت- 

 ٔظثَ أٚ تٌغزتبٟ تٌصّع١ً ٔظثَ ػ١ٍٗ ٠طٍك ِث إلٔصثؼٗ ٘ٛتبٟ فمػ ٚتـذ ٔظثَ فٕٙثن

  .تألوغؽ١ٓ ٚؼٛد فٟ آ١ٌثشٗ شصُ ٚ ٠ؼًّ ٔظثَ  ٔٗ . تٌىشخ١٘ٛذستز أوغذذ

 ظثٟٔ  ٌٟ تألوغؽ١ٓ ٚؼٛد فٟ تٌؽ١ٍىٛؼ١ٓ شفٛي خالي ِٓ شصُ تٌٕظثَ ٘زت آ١ٌر- 2

 ٘زٖ  ْ( ، ATP )و١ّر ٌصدٕٟ غثلر رٌه خالي شصفشس ٚ ، تٌّثء ٚ تٌىشخْٛ أوغ١ذ

 تألوعش تإلٔض٠ّثز ٚؼٛد فٟ تٌى١ّ١ثب١ر تٌصفثػالز ِٓ تٌؼذ٠ذ شصطٍح تٌٌّٛذذ تٌطثلر

  .تٌغثخم١ٓ تٌٕظث١ِٓ فٟ تٌّغصخذِر شٍه ِٓ شؼم١ذتًا 

 وشخظ دتبشذ ٚ تٌٙٛتب١ر تٌؽٍىضذ ٟ٘ ِصغٍغٍر فشػ١ر آ١ٌثز ظالض تٌٙٛتبٟ ٌٍٕظثَ- 3

Kerbs Cyrcle ٚ َتإلٌىصشٟٚٔ تٌٕمً ٔظث.  

 خغشػثز ( تٌغدثـر أٚ تٌذستؼثز أٚ تٌؽشٞ ِعــً % ) 50 : 30 = تٌفــــًّ شـــذذ 

 تٌّمثِٚـــر ظذ ِصٛعطر

 غ٠ٛــٍر ( فــصشتز ) ألصِٕــر أٚال غ٠ٛـــً ٌضِـــٓ تالعصّشتس = تألدتء صِــــــٓ

 ٔغدــ١ث

 تٌّغصّش تٌصذس٠ح تٌطش٠مر شغصخذَ ، تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ ٌصطٛخش تٌصذس٠ح ـًّ ِىٛٔثز

 تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ ٌصطٛخش تٌصذس٠ح ـًّ ِىٛٔثز ، تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ

 تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ ٌصذس٠ح خثٌؽغُ تٌغزتبٟ تٌصّع١ً شى١ف- 2
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 عش٠ؼر تٌؼع١ٍر تأل١ٌثف ِٓ أوعش تالٔمدثض تٌدط١ةر تٌؼع١ٍر تألٌدثف فٟ تٌصأظ١ش- 

 تالٔمدثض

 ػع١ٍر ١ٌفر وً شّذ تٌصٟ تٌذ٠ِٛر تٌشؼ١شتز ػذد ص٠ثدذ- 

 تٌّٛتد ـًّ خال٠ث   ) mitochondria  ت١ٌّصٛوٛٔذس٠ث ٚـؽُ ػذد ِٓ وً ص٠ثدذ- 

  (تٌغزتب١ر

 oxidative Enzymes تألوغذذ  ٔض٠ّثز ِٓ تٌؼذ٠ذ وفثءذ شفغٓ- 

 تألوغذذ ٔظثَ شفغٓ  ٌٟ ٠ؤدٞ ٚتٌزٞ تالٚوغؽ١ٓ شٛأ١ً ٔظُ وفثءذ فٟ شفغٓ- 

 تٌصفًّ ٚشفغٓ

 تٌؼعالز ِٓ أوعش تٌّذسخر تٌؼعالز أل١ٌثف ٚتٌذْ٘ٛ تٌؽ١ٍىٛؼ١ٓ ِخضْٚ ِٓ ٠ض٠ذ

 تٌّذس٠ر غ١ش

 شف١ًٍ ِغصٛٞ ٠ؽؼً ِّث تٌذْ٘ٛ توغذذ فٟ تٌّشثسن تالٔض٠ّثز ٔظثَ فٟ صخثدذ- 

 تٌذ١ٕ٘ر تألـّثض

 ِصثدس ِٓ ِصذس وأٞ تٌذْ٘ٛ تعصخذتَ  ٌٟ ٠ؤدٞ ِث ٚ٘ٛ ، ِخضْٚ ِٓ ٠ضدتد- 

 ٌٍؽ١ٍىٛؼ١ٓ تـص١ثغ١ث ٚخؼص١ش، تٌطثلر  ٔصثغ

  :تٌصث١ٌر تٌّىٛٔثز ٠صعّٕٗ أْ ٠ؽح تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ

  (ِصٛعطر خغشػثز  تٌغثخثـر أٚ تٌذستؼثز أٚ تٌؽشٞ ِعً ) تٌفًّ ِٓ ل١ٍٍر شذذ- 
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 ٔغ١دث غ٠ٛثذ ِشتـً ػٍٟ ٠صُ لذ أٚ غ٠ٍٛر ٌفصشذ تألدتء تعصّشتس- 

  (أخشٞ ِمثِٚثز أٚ تٌّثء ِمثِٚر أٚ ِششفؼثز ) ِمثِٚر َ ظذ تألدتء- 

 تٌّغثفر ص٠ثدذ أٚ ص٠ثدشٗ ػٍٟ تٌؼًّ تٌّذسج ٠غصط١غ ، تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ ٠صطٛس خ١ّٕث- 

 شصً أْ ٠ؽح ال تٌشذذ أْ ِشتػثذ تٌّذسج ػٍٟ ٌٚىٓ ، تٌّدزٚي تٌؽٙذ شذذ أٚ

 ٘ٛتبٟ تٌال خثٌٕظثَ تٌطثلر تٔصثغ  ٌٟ  تٌالػدر / خثٌالػح

 عثخمث ششـٙث شُ تٌصٟ تٌش٠ثظٟ تٌصذس٠ح  ِدثدئ تعصخذتَ ِشتػثذ تٌّذسج ػٍٟ- 

 رٌه خؼذ ظُ تٌفًّ دسؼثز فٟ تٌصذس٠ؽ١ر تٌض٠ثدذ ظُ ، خدػء تٌصذس٠ح خذء تال١ّ٘ر ِٓ- 

 تٌشذذ ظُ تٌّغثفر خض٠ثدذ تٌدذء ِشتػثذ ِغ تٌضتبذ تٌصف١ًّ ِدذأ تعصخذتَ

 تٌّغصخذِر ت١ِٛ١ٌر تٌصذس٠ح ٚـذتز ـًّ شّٛغ ػٍٟ تٌؼًّ ِشتػثذ تٌّذسج ػٍٟ- 

 تٌؽ١ذ ٚتٌَٕٛ تٌىثف١ر تٌشتـر ِشتػثذ ِغ

 تٌصذس٠ح خصٛأ١ر ِدذأ  ّ٘ثي ػذَ ِغ  تٌصٕٛع ِدذأ ِشتػثذ- 

 تٌالػدثز / تٌالػد١ٓ أْ شزوش ٠ؽح تٌٙٛتبٟ تٌطثلر  ٔصثغ ٔظثَ ٌصط٠ٛش تٌصذس٠ح ػٕذ- 

 ِمذسذ ٚألً  ِىصٍّر غ١ش لذستشُٙ  ْ ، ِششفؼث ِغصٛتُ٘ وثْ ِث  رت ـصٟ ، تٌدثٌغ١ٓ

 تٌزٞ تٌفشوٟ  تٌٕشثغ ِٓ تٌٕثشؽر تٌّششفؼر تٌفشتسذ دسؼثز ِغ تٌصّٛد ِمثِٚر ػٍٟ

 خُٙ خثٌٕغدر ِشىالز ذ خطٛسذ ٠شىً أْ ٠ّىٓ تٌّىعف تٌش٠ثظٟ فثٌصذس٠ح ٌزت ٠ؤدٚٔٗ

 تٌّشت٘مر ٌّشـٍر ٚأٌُٛٙ ـصٟ ٠ّصذ تٌفزس  ْ  ، تٌفثس تٌؽٛ فٟ ذخثأر
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 وشذ ِعً ٌش٠ثظثز تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ ٌص١ّٕر ٌٍصذس٠ح ّٔٛرؼث ٠ٛظؿ تٌصثٌٟ تٌؽذٚي- 

 شط٠ٛش ٌصفم١ك تٌؼثِر تٌؼش٠عر تٌخطٛغ ٠ٛظؿ ٚ تٌمذَ ٚوشذ ٚتٌٙٛوٟ تٌغٍر

 ٠ٚالـع تٌش٠ثظ١ر تالٔشطر فٟ تٌّطٍٛخر تٌّغصّش تٌؽٙذ ٌى١ّر غدمث تٌٙٛتب١ر تٌٛظثبف

 تٌغدثـْٛ أِث أعدٛع / ت١ًٌّ ٠غصخذِْٛ عٛف تاللذتَ ػٍٟ ٠صٕثفغْٛ ِٚٓ تٌؼذتب١ٓ تْ

 أعدٛع / تٌغثػر ٠غصخذِْٛ فغٛف تٌؼذتب١ٓ ٚغ١ش تٌعثـ١ر تخصشتق ٚالػدٛ

 Anaerobic Thershold ( تٌفثسلر ) ٘ٛتب١ر تٌال تٌؼصدر ـذ شط٠ٛش- 3

 تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ شط٠ٛش خؼذ ِدثششذ ٠أشٟ تٌال٘ٛتب١ر تٌؼصدر ـذ شط٠ٛش- 

 شى٠ٛٓ خذء أٞ   lactic Thershold تٌالوص١ى١ر تٌؼصدر شؼٕٟ تٌال٘ٛتب١ر تٌؼصدر- 

 تٌذَ فٟ تٌالوص١ه ـثِط

 ٚلصش تألٚوغؽ١ٓ ألعصٙالن تأللصٟ تٌفذ شفغٓ أٞ )  تٌٙٛتب١ر تإلِىثٔثز شفغٓ

 تٌطثلر تٔصثغ ٚعشػر تعصٙالوٗ فصشذ

 ) تٌمذَ ٚوشذ ٚتٌٙٛوٟ تٌغٍر وشذ ِعً تٌش٠ثظثز تٌٙٛتبٟ تٌصفًّ ٌص١ّٕر ّٔٛرغ

  (ِصٛعطر عشػر – غ٠ٍٛر ٌّغثفثز تٌؽشٞ

تٌذ٠ٓ تالٚوغؽ١ٕٟ 

ٟ٘ و١ّرتالٚوغؽ١ٓ تٌّغصٍٙىر الوغذذ تٌّٛتد تٌٕثشؽر ػٓ تٌؼًّ تظٕثء تالعصشفثء 

. ِطشٚـث ِٕٙى١ّر تالٚوغؽ١ٓ تٌّغصٍٙىر تظٕثء تٌشتـر



        باشراف االستاذ الدكتور سهاد قاسم الموسوي                    2019-2018اعداد طالبات الماجستير لعام الدراسي 
 

 

ٚتْ لذسذ تٌذ٠ٓ تالٚوغؽ١ٕٟ شغصخذٍٍِّمثسٔر خ١ٓ تالفشتد تٌّذسخ١ٓ ٚغ١ش تٌّذسخ١ٓ فمذ 

 ٌصش ، ٌٚغ١ش تٌّذسخ١ٓ 22 – 20شصً لذسذ تٌذ٠ٓ تالٚوغؽ١ٕ١ٍالػد١ٓ تٌّذسخ١ٓ ِٓ 

.  ٌصش7 – 4ِثخ١ٓ 

تٌؼصدر تٌفثسلر تٌٙٛتب١ر 

٠مصذ خثٌؼصدر تٌفثسلر تٌٙٛتب١ر أٔٙث تٌفذ تألدٔٝ ٌشذذ تٌفًّ تٌدذٟٔ تٌزٞ ٠ّىٓ أ١ٔفغٓ 

 ٍٍِٟ ِٛي ٘ٛ تٌفذ تٌزٞ ٠ّعً 2تٌمذسذ تٌٙٛتب١ر ٠ٚؼصدش تٌدؼط أْ ِغصٜٛ 

. تٌؼصدرتٌفثسلر تٌٙٛتب١ر

تٌؼصدر تٌفثسلر تٌال٘ٛتب١ر 

٘ٛ ِصطٍؿ ٠طٍك ػٍٝ ِغصٜٛ شذذ تٌفّالٌدذٟٔ تٌزٞ ٠ض٠ذ خؼذ٘ث ِؼذي تٔصمثي 

ِٓ تٌؼعالشثٌٝ تٌذَ خذسؼر شض٠ذ ػٓ ِؼذي (ـثِط تٌٍد١ٕه)ـثِط تٌالوص١ه أعذ 

. تٌصخٍص ِٕٗ فٟ تٌذَ

فصّعً تٌؼصدر تٌفثسلرتٌال٘ٛتب١ر ٌٍفشد ٟ٘ تػٍٝ ِؼذي ـ١ٛٞ ٠دمٝ ػٕذٖ ششو١ض تٌالوص١ه 

. ف١فثٌر ظدثشٗ تظٕثء تٌصذس٠ح (ـثِط تٌٍد١ٕه)أعذ

ٌزٌه ٔشٜ تْ شط٠ٛش تٌفذ تاللصٝ العصٙالن تالٚوغؽ١ٍٍٕش٠ثظٟ ِٓ تٌعشٚستز 

١ٌظ ِٓ تؼً شط٠ٛش تٌمثخ١ٍر تٌٙٛتب١ر ففغح خً ٌؼاللصٗ تٌّدثششذخثٌؼصدر تٌفثسلر 

تٌال٘ٛتب١ر تٌصٟ شىْٛ تٌؼثًِ تٌشب١ظ تٌزٞ ٠ؼصّذ ػ١ٍٗ تٌش٠ثظٟ غٌٛضِٓ تٌّٕثفغر 
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/ ظشخر 180-٠ٚ170صشتٚؾ ِؼذي تٌمٍح ػٕذ ِغصٜٛ تٌؼصدر تٌفثسلر تٌال٘ٛتب١ر ِثخ١ٓ

 دل١مر ٚ٘زت ٠ؼصدش ِؤششتًا ٌٍّذسج ٌٍصأوذ ػٍٝ تْ شأظ١ش تـّثٌٙثٌصذس٠د١ر فٟ ٘زت 

 


