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 )ادامه بخش عضله( سوم فیزیولوژی ورزشجزوه جلسه 

 % یک تکرار بیشینه تعیین کرد.75: بیشترین تعداد تکرارهایی که می توان با استقامتتعریف 

بیشترین مقدار نیروی تولید شده توسط یک یا  تعیین می گردد. (RM1) به وسیله یک تکرار بیشینه قدرتتعریف 

 عضالت، قدرت نامیده می شود. گروهی از

 به وسیله اجرای سریع یک تکرار بیشینه تعیین می گردد.توان تعریف 

 

 افزایش می یابند. این  ،قدرت یک عضله: تحریک تعداد واحدهای حرکتی که در یک واحد زمانی فعال می شوند

امر باعث می گردد تا تعداد تارهای بیشتری در یک زمان منقبض شوند و به تولید قدرت بیشتری منجر می 

 گردد. 

  افزایش اولیه در قدرت ناشی از عوامل عصبی است، اما افزایش دراز مدت بعدی تقریباً فقط در نتیجه

 هایپرتروفی است.

 ضالنی مانند اندامهای وتری گلژی برای جلوگیری از اعمال نیروی عضالنی مکانیسم مهاری دستگاه عصبی ع

 بیش از حد تحمل استخوانها و بافتهای همبند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

 

اندامهای وتری گلژی به صورت کپسولی از گیرنده های حسی هستند که در مسیر عبور دسته کوچکی از تارهای وتری 

این اندامها، فقط در بخش ابتدایی اتصال تارهای وتری به تارهای عضالنی قرار دارند. به طور معمول  عضله قرار دارند.

تارعضالنی با هر اندام وتری گلژی در ارتباط است. دوکهای عضالنی اطالعاتی را در مورد طول عضله  25تا  5تقریباً 

وتری حساس هستند. این گیرنده حسی در -س عضالنیفراهم می کنند، در حالی که اندام وتری گلژی به تنش در کمپلک

اصل بازدارنده است و با کاهش امکان آسیب، عملکرد محافظتی دارند. این گیرنده ها به هنگام تحریک، از انقباض عضالت 

 موافق جلوگیری و عضالت مخالف را تحریک می کنند.

به سوی نخاع می فرستد جایی که با  Ibاعصاب آوران نوع به هنگام انقباض نیرومند، اندام وتری گلژی پیغام را از طریق 

 یک نورون واسطه ای مهاری تشکیل سیناپس می دهد که به دنبال آن، عصب آلفا را مهار می کند.

عملکرد اندام وتری گلژی: زمانی که تنش اعمال شده روی وترهای عضالنی و ساختمانهای بافت همبند داخلی  •

ای وتری گلژی باشد، نورونهای حرکتی آن عضله مهار می شوند. این واکنش، مهار بیش از آستانه تحمل اندامه

 خودبخودی نام دارد.
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آلفا مهار  صبعو به دنبال آن  پیغام را به نخاع می فرستد: به هنگام انقباض نیرومند، اندام وتری گلژی اندام وتری گلژی -1شکل

گردند و زمانی که  می  Ibعضله، باعث تحریک فیبرهای حسی گروه شنپی افزایش ت در تحریک اندامهای وتری گلژی) می گردد

 (کنند بیشتر عضالت جلوگیری می نشتاین تحریکات به میزان باالیی شدت یابد، از 

 

 دوک عضالنی

حاوی و هر یک از آنها  که حاوی کپسولی از بافت همبند بودهعضله اسکلتی است عضالنی بخشی در داخل ک دو

 فیبرهای عضالنی کوچک و نازک هستند.

 به فیبرهای خارج دوک عضالنی، فیبرهای خارج دوکی گفته می شود.

 به فیبرهای دوک عضالنی، فیبرهای داخل دوکی می گویند.

فیبر نازک داخل دوکی است. انتهای هر کدام از آنها به عضله اسکلتی خارج دوکی  12تا  3دوک عضالنی مشتمل بر 

متصل است. ناحیه مرکزی هر فیبر داخل دوکی فاقد عناصر انقباضی اکتین و میوزین است. دو نوع تار درون دوکی با 

ای وجود دارند. زمانی که هسته ها بصورت خطی قرار گرفته  اسامی تارهای با کیسه هسته ای و تارهای با زنجیره هسته

اما زمانی که هسته ها در ناحیه مرکزی مجتمع باشند به آن فیبر کیسه  ؛باشند، فیبر را فیبر زنجیره هسته ای می نامند

سی نورون حفیبر زنجیره هسته ای می باشد.  3-9هسته ای و فیبر کیسه  1-3هسته ای می گویند. هر دوک حاوی 
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است که ناحیه هسته مرکزی را همچون کپسولی دربر می گیرد. تارهای با زنجیره هسته  Iaای از نوع  تارهای کیسه هسته

عالوه بر پایانه این فیبرهای عصبی پایانه اولیه یا حلقوی مارپیچ می گویند. تماسهایی دارند.  Iaای نیز با عصب آوران نوع 

  به پایانه این فیبرهای عصبی پایانه ثانویه یا افشان می گویند.نیز برخوردار هستند.  IIآن از تماسهای آوران گروه 

بخش مرکزی دوک  هر دو، تارهای وابران گاما دارند که پایانه های ابندایی و انتهایی هر تار را عصب دهی می کنند.

 رهای حسی می گردد. کشیدگی قسمت مرکزی دوک عضالنی سبب تحریک فیب عضالنی نقش گیرنده را دارد.

 گیرنده دوک عضالنی به دو طریق تحریک می گردد:

 .دراز شدن کل عضله، بخش مرکزی دوک را کشیده و بدین ترتیب گیرنده را تحریک می کند 

  حتی در صورت عدم تغییر طول عضله، انقباض قسمتهای انتهایی فیبرهای داخل دوکی، سبب کشیده شدن

 بدین ترتیب گیرنده را تحریک می کند.بخش مرکزی دوک عضالنی شده و 

این نورون به )زمانی که کششی در عضله رخ دهد، پیغام از طریق اعصاب حسی به نخاع می رسد، به دنبال آن عصب آلفا 

فعال شده و منجر به انقباض عضله می گردد، هنگام تحریک اعصاب آلفا، ( عصب رسانی می کنند فیبرهای خارج دوکی

نیز تحریک می شوند، بطوری که تغییر طول ( کننداین نورون به فیبرهای داخل دوکی عصب رسانی می )اعصاب گاما 

به گاما می گویند. -با تغییر طول تارهای برون دوکی هماهنگ می گردد. این فرایند را همکاری آلفاتارهای درون دوکی 

عبارت دیگر، دوک عضالنی گیرنده های حسی موجود در عضله اسکلتی است که به تغییرات ایستا و پویای طول عضله 

 حساس است.

 
 

 
دوک  .ای وجود دارند دو نوع تار درون دوکی با اسامی تارهای با کیسه هسته ای و تارهای با زنجیره هسته: دوک عضالنی -2شکل

های عضالنی که در داخل عضله پخش می شوند،پیام هایی را به دستگاه عصبی انتقال می دهند که مربوط به تغییرات طول عضله 

 .تاس
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 النیعضقدرت 

  می رسد در حالی که استقامت عضالنی به واسطه توسعه قدرت به وسیله تکرار پایین و مقاومت باال به اوج

 مقاومت پایین و تکرار باال به اوج می رسد.

  مراحل تمرین مقاومتی: شامل چهار مرحله است.  مرحله اول شامل حجم زیاد تمرین )تکرارها و دوره ها( و

 شدت پایین و مراحل بعدی  شامل حجم کار کم و شدت باال می باشد.

وسیله حجم زیاد کار و شدت پایین مشخص می گردد. در جریان سه مرحله بعدی ، حجم کار پس  مرحله اول، به 

کاهش یافته و شدت افزایش می یابد. پس از هر یک از چهار مرحله، یک مرحله استراحت فعال وجود دارد که می تواند 

ه بدن می دهد تا پس از چرخه تمرینات مقاومتی سبک و یا فعالیتهای دیگر را شامل شود. مرحله استراحت فرصتی ب

 تمرین، از نظر جسمانی و ذهنی به وضعیت اولیه برگردد.

 چرخه تمرین دارای چهار مرحله است که هر کدام بر جز متفاوتی از آمادگی عضالنی تأکید می کنند:

 : هایپرتروفی1مرحله 

 : قدرت2مرحله 

 : توان3مرحله 

 : اوج قدرت4مرحله 

 ینمثالی از چرخه تمر -1جدول
 4مرحله 

 اوج قدرت

 3مرحله

 توان

 2مرحله 

 قدرت

 1مرحله 

 هایپرتروفی

  متغیر

 ها دوره 5تا  3 5تا  3 5تا  3 3تا  1

 تکرارها 20تا  8 6تا  2 3تا  2 3تا  1

 شدت کم زیاد زیاد خیلی زیاد

 مدت هفته 6 هفته 6 هفته 6 هفته 6

ورزشی معین باشد. حداقل بخشی از تمرین باید حرکاتی را تمرین مقاومتی بایستی تا حد ممکن ویژه هر رشته 

 دربربگیرد که شباهت زیادی به حرکات مورد نیاز آن ورزش، الگوهای حرکتی و سرعت حرکت داشته باشد.

 

 قدرتی و استقامتی سازگاریهای تمرین

مربوط به : افزایش پروتئینهای میوفیبریل، بزرگ و قوی شدن تارهای عضالنی، فعالیت آنزیمهای سازگاریهای قدرتی

متابولیسم اکسایشی نسبت به تمرینهای قدرتی واکنش نشان نمی دهند. تمرینات قدرتی موجب بزرگ شدن واحدهای 

 منقبض کننده عضله می شوند و تأثیر قابل توجهی بر مواد افزایش دهنده استقامت تارهای عضالنی ندارند.

افزایش حجم عضله درجریان یک وهله ورزش پدید می آید  هایپرتروفی موقت در نتیجه هایپرتروفی و هایپرپالزی عضله:

و هایپرتروفی تدریجی در نتیجه افزایش اندازه عضله در نتیجه تمرینات مقاومتی دراز مدت ایجاد می گردد. در 

هایپرتروفی تدریجی، شاهد افزایش تارچه های عضالنی، افزایش فیالمانهای اکتین و میوزین، افزایش سارکوپالسم، 

تستوسترون، مسئول بخشی از هایپرتروفی عضله است زیرا باعث افزایش توده عضالنی  یش بافت همبند می باشیم.افزا
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می گردد. مشخص شده است که مصرف مقادیر زیاد استروئیدهای آنابولیک به همراه تمرینات مقاومتی موجب افزایش 

 توده عضالنی می گردد.

از افزایش اندازه تارهای عضالنی منفرد )هایپرتروفی تار عضالنی( است، با این اگرچه بیشتر هایپرتروفی احتماالً ناشی 

  حال شواهدی وجود دارد که افزایش در تعداد تارهای عضالنی )هایپرپالزی( را نیز ممکن می داند.

 
 هایپرتروفی و هایپرپالزی عضالنی -3شکل

 

گسترش شبکه مویرگی، تغییرات در حجم و اندازه میتوکندریها، تمرینات استقامتی تغییر زیادی : سازگاریهای استقامتی

 در حداکثر قدرت عضله ایجاد نمی کنند، بر ظرفیت مصرف اکسیژن افزوده می شود.

 سازگاریها به تمرین مقاومتی و استقامتی -2جدول
  متغیر  تمرین مقاومتی  تمرین استقامتی

  اندازه فیبرهای عضالنی  افزایش بدون تغییر

  تعداد فیبرهای عضالنی  یا با تغییر بدون تغییر بدون تغییر

  سرعت حرکت  افزایش بدون تغییر

  قدرت  افزایش بدون تغییر

  ظرفیت هوازی بدون تغییر  افزایش

  ظرفیت بی هوازی  افزایش بدون تغییر

  چگالی مویرگی بدون تغییر  افزایش

 

 آتروفی عضله 

اگر عضله برای مدت طوالنی مورد استفاده قرار نگیرد، آتروفی صورت می گیرد در این وضعیت، حجم توده عضالنی کم 

می شود، قطر فیبرها کوچک می گردد، پروتئینهای انقباضی کاهش می یابند، سطح مقطع تارهای عضالنی کاهش می 

می گردد، قسمت زیادی از فیبرهای عضالنی منهدم می شوند و جای یابد. قطع نورون حرکتی عضله هم باعث آتروفی 

 

normal size 

hypertrophy 

hyperplasia 
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خود را به چربی و بافت فیبری می دهند. تارهای کند انقباض زودتر از تارهای تندانقباض ضعیف می شوند. حداکثر 

 مطلق تنش تارها، کاهش می یابد.

 
 آتروفی عضله -4شکل

 کوفتگی عضالنی

دردی که در جریان تمرین یا بالفاصله پس از تمرین احساس می گردد که ناشی از تجمع  کوفتگی عضالنی حاد: -1

و یا خیز بافتی ) انتقال مایع از پالسما به درون بافتها( و نیز فقدان جریان خون به  Hفراورده هایی نظیر الکتات، 

 عضالت، می باشد.

و با آسیبهای عضالنی همراه است. حضور آنزیمهای  : ناشی از اعمال برونگرا می باشدکوفتگی عضالنی تأخیری -2

عضالنی در خون در نتیجه آسیب در غشای سلول عضالنی و واکنشهای التهابی درون عضالت، دالئل پیشنهادی برای 

 کوفتگی عضالنی تأخیری می باشند.

 ن می باشد.کشسانی عضله باعث آسیب ساختمانی در عضله و غشای سلولی آ -تنش باال در سیستم انقباضی 

  آسیب غشای سلولی، موجب افزایش کلسیم شده که می تواند آنزیمهایی را فعال نماید که پروتئینها را از بین

 می برد.

  مواد تولید شده توسط فعالیت بیگانه خواری و محتویات درون سلولی همانند کینین، یون پتاسیم و هیستامین

 در تمرینات برون گرا دیده می شود.در بیرون سلولها تجمع می یابد. این فرایند 

  علت کوفتگی عضالنی ناشی از اسیب خود عضله، به ویژه تار عضالنی و احتماالً سارکولم است که موجب رهایی

پروتئینهای درون سلولی می شود و آسیب پروتئینهایی است که اتصال مولکولهای اکتین و میوزین را به 

 پایدار می سازند. zپروتئینهای خط 

 

 عضالنی خستگی

در نهایت بعد از تحریکات مکرر، عضله دچار خستگی می گردد. خستگی کاهش یا افت در یک یا چند سیستم بیولوژیکی 

)نیرو، سرعت، توان( می باشد. خستگی برگشت پذیر است که وجه تمایز بین خستگی و بیماری، برگشت پذیر بودن آن 

مورد نیاز در انقباضات عضالنی بیشینه و زیربیشینه را خستگی می گویند.  است. به اصالح دیگر، ناتوانی در حفظ نیروی

 در واقع خستگی، یک حالت دفاعی بدن برای مقابله با انقباضات مکرر می باشد. 

که در سیستم عصبی مرکزی مثل مغز، نخاع شوکی و  اتفاقاتی :خستگی به دو صورت محیطی و مرکزی است نکته:

یا به اصطالح هرگونه افت نیرو ناشی از کاهش تناوب  فتد به ان خستگی مرکزی گویند.اتفاق بی آلفانورونهای حرکتی 
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عضله و عضله رخ می دهد را -فعال شدن نورونهای حرکتی را خستگی مرکزی گویند. اتفاقاتی که در محل اتصال عصب

 خستگی محیطی گویند.

ی یابد. در خستگی محیطی علی رغم صدور در خستگی مرکزی امکان تولید نیرو توسط سیستم عصبی مرکزی کاهش م •

 فرمان های تولید نیرو از سیستم اعصاب مرکزی به عضله، امکان انقباض و تولید نیروی موثر در عضله کاهش یافته است.

هر دو مکانیسم محیطی و مرکزی در ایجاد خستگی عضالنی دخیل است. مکانیسم خستگی در ورزش های  معموال

از ورزش های استقامتی است. در ورزش های قدرتی و سرعتی، تجمع اسید الکتیک در عضله و  قدرتی و سرعتی متفاوت

اسیدوز حاصله به عنوان مهم ترین مکانیسم خستگی عضالنی در نظر گرفته می شوند. بر خالف آن در ورزش های 

است، مسئول ایجاد خستگی استقامتی، کاهش ذخایر تولید انرژی در بدن که عمدتا گلیکوژن عضله و کبد و قند خون 

فرض می شود. در ورزشکاران استقامتی رده باال، تخلیه گلیکوژن عضالت با سرعت کمتری نسبت به همتایان تازه کار آن 

  ها رخ می دهد و چربی سوزی در عضالت آن ها باالتر است.

 تجمع اسید الکتیکعواملی که منجر به خسنگی محیطی می شوند: تخلیه گلیکوژن، تخلیه ذخائر انرژی،  •

درجه ای گرمای بدن موجب افزایش متابولیسم و تخلیه ی  3تا  2افزایش  موجب کاهش زمان فعالیت می شود.نیز گرما  •

 سریع گلیکوژن عضله می شود.

انحراف گردش خون به سمت پوست برای تنظیم دمای بدن موجب خونرسانی و اکسیژن رسانی کمتر به عضالت اسکلتی  •

 می شود.

نگام خستگی، رهایش کلسیم، میل ترکیبی تروپونین با کلسیم و برداشت کلسیم به درون شبکه سارکوپالسمی در ه •

 اثر مهاری بیشتری بر رهایش کلسیم دارد. نیز ATP در کنار کاهش  ⁺⁺Mgافزایش یابد. کاهش می 

 

 نواع انقباضات عضالتا

 (انقباض ایستا )ایزومتریک-1

 )ایزوتونیک( پویاانقباض -2

دراین نوع انقباض تنش عضله افزایش می یابد اما طول عضله تغییرنمی کند مثل فشاردادن به دیوار یا  :انقباض ایستا 

 .هل دادن یا روی پنجه پاایستادن

 :شود میدسته تقسیم  به دو دراین نوع انقباض طول عضله تغییرمیکند .کوتاه یابلندمیشود.و -ایزوتونیک :انقباض پویا

 انقباضات کانسنتریک یا کوتاه شونده یا درون گرا 

 انقباضات اسنتریک یا طویل شونده یا برون گرا 

 انقباض کانسنتریک یا کوتاه شونده یا درون گرا

دراین نوع انقباض نیروی تولید  دراین نوع انقباض همان گونه که تنش عضله افزایش می یابد طول عضله کوتاه میشود.

 .توان غلبه برنیروی مقاوم رادارد نیروی مقاوم است و از ضله بیشترشده توسط ع

 انقباض طویل شونده یابرون گرا

)موافق جاذبه  دراین نوع انقباض طول عضله افزایش پیدا میکند درواقع عضله باانقباض خود حرکت راکنترل می کند

  .زمین(
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 انواع انقباضات ایزومتریک، کانسنتریک، اکسنتریک -5شکل

 

 
ایزوتونیک به ایزومتریک تبدیل می گردد. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، با افزایش بار، انقباضات از حالت  -6شکل

انقباضات ایزوتونیک دارای تنش کمتر و طول کوتاه شدگی عضله بیشتری هستند. انقباضات ایزومتریک دارای تنش بیشتر و طول 

 کوتاه شدگی کمتری هستند.
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 خودآزمایی

 جزوه این بخش قادر خواهد بود که به سواالت ذیل پاسخ دهد:در پایان این دانشجو 

  نام دارند؟به سیستم عصبی می رسند، چه  که از اندام وتری گلژیبازخوردهایی 

 تغییرات فشار -تغییرات حجم عضله     د -تغییرات تنش       ج -تغییرات نسبت طول      ب -الف

  انقباض عضله را کنترل می کند؟تنش عضالنی حاصل از زیر بطور مداوم از اندامهای کدامیک 

 گیرنده های شیمیایی -تارهای درون دوکی     د -اندام وتری گلژی    ج -دوک عضالنی               ب -الف

  چه نوع انقباضی در تنش عضله افزایش می یابد ، دیوار حرکت نمی کند اما ک فرد به دیوار فشار وارد می کندیوقتی

 عضله رخ می دهد؟

 اکسنتریک -ایزوکینتیک     د -ایزوتونیک     ج-ایزومتریک     ب -الف

  بر تارهای عضالنی می باشد؟اعمال فشار فوق العاده زیاد وسیله محافظتی برای جلوگیری از کدام 

 گیرنده های شیمیایی-واحد حرکتی       د -دوک عضالنی     ج -اندام وتری گلژی     ب -الف

  تارهای عضله اسکلتی صحیح است؟گزینه در خصوص ویژگی کدام 

 مقدار میوگلوبین در تارهای نوع یک بسیار زیاد است -الف

 مقدار گلیکوژن در تارهای نوع یک بسیار زیاد است -ب

 سریع استسرعت تکانش در تارهای نوع یک  -ج

 مویرگهای خونی اطراف تارهای نوع یک اندک است -د

 ورد توزیع تارهای عضالنی صحیح است؟کدام عبارت زیر در م 

         الف ( تمام عضالت انسان دارای نسبت یکسانی از تارهای تند و کند هستند 

 هستند FTب ( بعضی از عضالت انسان مانند عضله نعلی دارای نسبت بیشتری از تارهای 

            کودکی شروع می کند بستگی به نوع ورزشی دارد که شخص از دوران ج ( چگونگی توزیع تارها کامالً

 ف استمختل عضالت در تارها توزیع چگونگی عامل مهمترین وراثت( د

  خستگی عضالنی صحیح است؟کدام عبارت در مورد 

 است عضالنی خستگی برای معیاری عضله نیروی اوج نزول( الف

                باشد عضالنی خستگی در مؤثر عوامل از یکی الکتیک اسید تجمع که رسد می نظر به( ب

                               سریعتر به خستگی می رسند FT، تارهای STتارهای  با مقایسه در( ج

 موارد تمام  (د

 70 درصد تارهای عضالنی پای یک شخص از نوع FT ،؟ است مستعدتر ورزشی چه برای او است 

                جاده سواری دوچرخه ( ب                                  ( شنای استقامتی الف

 تقامتاس دوی( د                                          ج( دوی سرعت

 اولیه در قدرت ناشی از چه عاملی می باشد؟فزایش ا 

 اندام وتری گلژی -عامل عصبی     د -هایپرپالزی      ج -هایپرتروفی عضالنی    ب -الف

  جز سازگاریهای ناشی از تمرین استقامتی نمی باشد؟کدامیک 
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  دم تغییر ظرفیت بی هوازیع -بافزایش تعداد میتوکندری  -الف

 افزایش اندازه فیبرهای عضالنی-د      افزایش ظرفیت هوازی  -ج

  جز سازگاریهای ناشی از تمرین قدرتی نمی باشد؟کدامیک 

 افزایش ظرفیت هوازی -افزایش سرعت حرکت     ب -الف

 افزایش ظرفیت بی هوازی -دعدم تغییر چگالی مویرگی   -ج

 
قدرت عضله به چه عواملی بستگی دارد؟ قدرت یک عضله با تحریک تعداد واحدهای حرکتی که در یک واحد زمانی فعال می  -1

د. این امر باعث می گردد تا تعداد تارهای بیشتری در یک زمان منقبض شوند و به تولید قدرت بیشتری شوند، افزایش می یابن

افزایش اولیه در قدرت ناشی از عوامل عصبی است، اما افزایش دراز مدت بعدی تقریباً فقط در نتیجه هایپرتروفی منجر می گردد. 

مهای وتری گلژی برای جلوگیری از اعمال نیروی عضالنی بیش از حد مکانیسم مهاری دستگاه عصبی عضالنی مانند اندا است.

 تحمل استخوانها و بافتهای همبند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

اندام وتری گلژی و عملکرد آن را توضیح دهید؟ به صورت کپسولی از گیرنده های حسی هستند که در مسیر عبور دسته  -2

قرار دارند. این اندامها، فقط در بخش ابتدایی اتصال تارهای وتری به تارهای عضالنی قرار دارند. اندام کوچکی از تارهای وتری عضله 

وتری حساس هستند. این گیرنده حسی در اصل بازدارنده است و با کاهش امکان -وتری گلژی به تنش در کمپلکس عضالنی

، از انقباض عضالت موافق جلوگیری و عضالت مخالف را تحریک آسیب، عملکرد محافظتی دارند. این گیرنده ها به هنگام تحریک

به سوی نخاع می فرستد جایی که با  Ibنیرومند، اندام وتری گلژی پیغام را از طریق اعصاب آوران نوع به هنگام انقباض  می کنند.

زمانی که تنش اعمال شده روی  .یک نورون واسطه ای مهاری تشکیل سیناپس می دهد که به دنبال آن، عصب آلفا را مهار می کند

وترهای عضالنی بیش از آستانه تحمل اندامهای وتری گلژی باشد، نورونهای حرکتی آن عضله مهار می شوند. این واکنش، مهار 

 خودبخودی نام دارد.

فیبر نازک داخل دوکی است. ناحیه مرکزی هر  12تا  3دوک عضالنی مشتمل بر دوک عضالنی و عملکرد آن را توضیح دهید؟  -3

فیبر داخل دوکی فاقد عناصر انقباضی اکتین و میوزین است. دو نوع تار درون دوکی با اسامی تارهای با کیسه هسته ای و تارهای 

ت که ناحیه هسته مرکزی را همچون کپسولی اس Iaای از نوع  نورون حسی تارهای کیسه هستهدارند. با زنجیره هسته ای وجود 

تماسهایی دارند. پایانه این فیبرهای عصبی پایانه اولیه یا  Iaدربر می گیرد. تارهای با زنجیره هسته ای نیز با عصب آوران نوع 

نیز برخوردار هستند. به پایانه این فیبرهای عصبی پایانه ثانویه یا  IIحلقوی مارپیچ می گویند. عالوه بر آن از تماسهای آوران گروه 

و انتهایی هر تار را عصب دهی می کنند. بخش مرکزی  هر دو، تارهای وابران گاما دارند که پایانه های ابندایی  افشان می گویند.

  رهای حسی می گردد.دوک عضالنی نقش گیرنده را دارد. کشیدگی قسمت مرکزی دوک عضالنی سبب تحریک فیب

 گیرنده دوک عضالنی به دو طریق تحریک می گردد:

 .دراز شدن کل عضله، بخش مرکزی دوک را کشیده و بدین ترتیب گیرنده را تحریک می کند 

  حتی در صورت عدم تغییر طول عضله، انقباض قسمتهای انتهایی فیبرهای داخل دوکی، سبب کشیده شدن بخش

 بدین ترتیب گیرنده را تحریک می کند.مرکزی دوک عضالنی شده و 

زمانی که کششی در عضله رخ دهد، پیغام از طریق اعصاب حسی به نخاع می رسد، به دنبال آن عصب آلفا فعال شده و منجر به 

انقباض عضله می گردد، هنگام تحریک اعصاب آلفا، اعصاب گاما نیز تحریک می شوند، بطوری که تغییر طول تارهای درون دوکی 

 .گاما می گویند-با تغییر طول تارهای برون دوکی هماهنگ می گردد. این فرایند را همکاری آلفا



 

خانی رمضاناعظم دکتر جزوه فیزیولوژی ورزش   تهیه کننده:   

 

11 
 

مراحل تمرینات قدرتی را جهت افزایش قدرت توضیح دهید؟ شامل چهار مرحله است.  مرحله اول شامل حجم زیاد تمرین  -12

پس  مرحله اول، به وسیله حجم زیاد و شدت باال می باشد. )تکرارها و دوره ها( و شدت پایین و مراحل بعدی  شامل حجم کار کم 

 کار و شدت پایین مشخص می گردد. در جریان سه مرحله بعدی ، حجم کار کاهش یافته و شدت افزایش می یابد. 

پدید  هایپرتروفی موقت و تدریجیب را توضیح دهید؟ هایپرتروفی موقت در نتیجه افزایش حجم عضله درجریان یک وهله ورزش -4

می آید و هایپرتروفی تدریجی در نتیجه افزایش اندازه عضله در نتیجه تمرینات مقاومتی دراز مدت ایجاد می گردد. در هایپرتروفی 

تدریجی، شاهد افزایش تارچه های عضالنی، افزایش فیالمانهای اکتین و میوزین، افزایش سارکوپالسم، افزایش بافت همبند می 

 باشیم.

اگر عضله برای مدت طوالنی مورد استفاده قرار نگیرد، آتروفی صورت می گیرد در این وضعیت، حجم النی چیست؟ آتروفی عض -5

توده عضالنی کم می شود، قطر فیبرها کوچک می گردد، پروتئینهای انقباضی کاهش می یابند، سطح مقطع تارهای عضالنی 

گردد، قسمت زیادی از فیبرهای عضالنی منهدم می شوند و جای  کاهش می یابد. قطع نورون حرکتی عضله هم باعث آتروفی می

 خود را به چربی و بافت فیبری می دهند.

دردی که در جریان تمرین یا بالفاصله پس از تمرین احساس می گردد که ناشی از کوفتگی عضالنی حاد را توضیح دهید؟  -6

ال مایع از پالسما به درون بافتها( و نیز فقدان جریان خون به عضالت، و یا خیز بافتی ) انتق Hتجمع فراورده هایی نظیر الکتات، 

 می باشد.

کوفتگی عضالنی تأخیری را توضیح دهید؟ ناشی از اعمال برونگرا می باشد و با آسیبهای عضالنی همراه است. حضور آنزیمهای  -7

درون عضالت، مواد تولید شده توسط فعالیت بیگانه  عضالنی در خون در نتیجه آسیب در غشای سلول عضالنی و واکنشهای التهابی

، دالئل پیشنهادی پایدار می سازند zمولکولهای اکتین و میوزین را به پروتئینهای خط خواری و آسیبهای پروتئینهایی که اتصال 

 برای کوفتگی عضالنی تأخیری می باشند.

نیز گرما تخلیه گلیکوژن، تخلیه ذخائر انرژی، تجمع اسید الکتیک. عواملی که منجر به خستگی عضالنی می گردد را نام ببرید؟  -8

درجه ای گرمای بدن موجب افزایش متابولیسم و تخلیه ی سریع گلیکوژن  3تا  2افزایش  موجب کاهش زمان فعالیت می شود.

انحراف گردش خون به سمت پوست برای تنظیم دمای بدن موجب خونرسانی و اکسیژن رسانی کمتر به عضالت  عضله می شود.

در هنگام خستگی، رهایش کلسیم، میل ترکیبی تروپونین با کلسیم و برداشت کلسیم به درون شبکه  اسکلتی می شود.

 سارکوپالسمی کاهش می یابد. 

؟ اتفاقاتی که در سیستم عصبی مرکزی مثل مغز، نخاع شوکی و نورونهای حرکتی خستگی مرکزی و محیطی را توضیح دهید -9

آلفا اتفاق بیفتد به ان خستگی مرکزی گویند. یا به اصطالح هرگونه افت نیرو ناشی از کاهش تناوب فعال شدن نورونهای حرکتی را 

 را خستگی محیطی گویند. عضله و عضله رخ می دهد-خستگی مرکزی گویند. اتفاقاتی که در محل اتصال عصب

 


