
خانی رمضاندکتر اعظم جزوه فیزیولوژی ورزش   تهیه کننده:   

 
 

 )هفته اول( فیزیولوژی ورزش و دوم اولجزوه جلسه 

 

 :(Muscle fiber types)عضالنی )تار( انواع فیبر

 

 [Slow Oxidative (SO) fibers] فیبرهای آهسته اکسیداتیو*

 [Fast Glycolytic (FG) fibers] فیبرهای سریع گلیکولیتیک* 

 [Fast Oxidative-Glycolytic (FOG) fibers] گلیکولیتیک-فیبرهای سریع اکسیداتیو*

 

 

 :سه نوع اصلی فیبر عضالنی عبارتندازخصوصیات  

 فیبرهاى آهسته (Slow) و اکسیداتیو که So   یاTypeI  یاST  نام دارند. این فیبرها کوچک، غنى از نیز

دارای میوگلوبین زیادی هستند. نسبت به خستگى مقاوم مى باشند. . خونى مى باشند مویرگهایمیتوکندرى و 

ظرفیت اکسایشی باالیی دارند. ظرفیت گلیکولیتیک پایینی دارند. قدرت واحد حرکتی پایین است. اندازه نورون 

آز آهسته دارند.  شبکه سارکوپالسمی گسترده نیست.  ATPحرکتی این تارها کوچک است. نوع میوزین 

 نیروی واحد حرکتی کم است.

 

 فیبرهاى سریع(Fast) و گلیکولیتیک که FG  یاTypeIIB  یاFTb  نام دارند. این فیبرهاى بزرگ، نیز

موجب انقباضات کوتاه و نیرومندى مى  می باشند. مویرگداراى تعداد اندکى میتوکندرى و فقیر از نظر تعداد 

ظرفیت اکسایشی پایینی دارند. ظرفیت گلیکولیتیک باال است. سرعت انقباض سریع می باشد. میوزین شوند. 

ATP  آز سریع دارند. شبکه سارکوپالسمی گسترده است. نیروی واحد حرکتی زیاد است. اندازه نورون حرکتی

 این تارها بزرگ است. 

 

 د کهگلیکولیتیک مى باشن -فیبرهاى متوسط که سریع، اکسیداتیو FoG  یاType IIA  یاFta  نام دارند نیز

ظرفیت اکسایشی متوسط دارند. ظرفیت گلیکولیتیک و خصوصیات این دسته از فیبرها مابین دو نوع فوق است. 

باالیی دارند. سرعت انقباض سریع است. قدرت واحد حرکتی باال است. مقاومت در برابر خستگی متوسط است. 

 آز سریع دارند. شبکه سارکوپالسمی گسترده است. اندازه نورون حرکتی این تارها بزرگ است.  ATPمیوزین 
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 هستند FTو  STهمه عضالت شامل فیبرهای  •

 توزیع از عضله به عضله در یک فرد متفاوت است •

 دارند ST% 44-54اکثر افراد بین  •

می باشد. در مورد دلتوئید و عضله  FG% 45و   SO ،33% FOG%45عضله پهن جانبی به طور میانگین شامل  •

 سه سر نیز همینطور است.

 توزیع فیبرها نیز در بین افراد متفاوت است •

 دارد ST  %45و در افراد تمرین نکرده  ST%97عضله پهن جانبی در دوندگان  •

 توزیع فیبرهای تند تنش و کند تنش از طریق ژنتیک تعیین می گردد •
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 تارهای عضالنیترتیب فراخوانی 

های کوچک و بزرگ متفاوت است.مقدار فرکانس برای ایجاد جریان  میزان فرکانس ایجاد جریان عصبی در آلفا موتونورون

 42های کوچکتر)نوع استاتیک(  هرتز و در آلفا موتور نورون 52های بزرگتر)نوع دینامیک( تقریباً  عصبی در آلفا موتونورون

های حرکتی آلفای بزرگتر به کار گرفته می  ای حرکتی آلفای کوچکتر خیلی آسانتر از نورونه هرتز است.بنابراین نورون

 شوند.

های کوچکتر خیلی  طبق این اصل، آلفا موتور نورون های حرکتی آلفا از اصل اندازه پیروی می کند. فعالیت نورون

های حرکتی آلفای کوچکتر نقش  م و کند، نورونهای آرا آسانترتحریک شده و معموالً دیرتر نیز مهار می شوند.در فعالیت

بیشتری را به خصوص جهت حفظ تعادل ایفا می کنند ولی در جریان اعمال حرکتی سریع همانند دویدن و حرکات 

های  های بزرگتر بیشتر وارد عمل می شوند.در جریان حرکات سریع و به خصوص فعالیت جهشی، آلفا موتور نورون

 های کوچکتر مهار می شوند. موتور نورون جهشی، بسیاری از آلفا

تولید می شود. همزمان با افزایش  STدر فعالیتهایی با شدت کم، بیشتر نیروی عضالنی به وسیله تارهای  بنابراین:

 هم فعال می شوند. FTbبسیج می شوند و اگر قدرت حداکثر الزم باشد، تارهای  Ftaشدت، تارهای 

 

 
 تارهای عصبینحوه فراخوانی  -4شکل

 تولید نیرو

 :کند، کمترین میزان تحریک که  زمانی که یک عصب حرکتی، یک تار عضالنی را تحریک می قانون همه یا هیچ

آستانه نامیده می شود، جهت ایجاد پاسخ ضروری است. اگر تحریک کمتر از آستانه باشد، هیچ حرکتی در عضله 

از آستانه، حداکثر حرکت در تارعضله ایجاد می شود. به این حالت، ایجاد نمی شود. با هر تحریکی برابر یا بیش 

 پاسخ همه یا هیچ می گویند.

 :عضله بزرگتر به علت دارا بودن تارهای عضالنی بیشتر، نیروی بیشتری نسبت به عضالت کوچکتر  اندازه عضله

 تولید می کنند.

 :ضالنی بیشتر، نیروی بیشتری تولید می شود. از طریق فعال کردن تارهای ع فعال کردن تارهای عضالنی بیشتر 
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 میکرومتر می باشد. 5/5-5  در طولدر مورد سارکومر، بیشترین نیرو،  تنش:-رابطه طول سارکومر 

 

 

 

 
کند. با تغییر دادن  تواند در آن ایجاد شود، تعیین می طول یک عضله میزان تنشی را که می :تنش-رابطه طول -2شکل

 B تنش در شکل زیر نشان داده شده است. در وضعیت-شوند. رابطه طول متفاوتی ایجاد میهای  طول عضله، تنش

باشد. با قرارگرفتن عضله در این طول  های عرضی بین اکتین و میوزین در داخل سارکومر حداکثر می منحنی، تقابل پل

شود. در هر دو  طویل می C عضله کوتاه و در وضعیت A خاص بیشترین میزان تنش تولید خواهد شد. در وضعیت

یابد و در نتیجه عضله  های عرضی بین میوفیالمان های آکتین و میوزین کاهش می مورد اخیر میزان تقابل مفید پل

 .ای نخواهد بود قادر به تولید تنش قابل مالحظه

 

 

 :بیشتر از 52ابتدا در مورد عضله، بیشترین نیرو هنگامی تولید می گردد که عضله در  رابطه طول عضله و تنش %

عضالت و بافتهای پیوندی )تاندونها( خاصیت ارتجاعی دارند وقتی  طول هنگام استراحت خود کشیده شده باشد.
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عضالت کشیده می شوند این خاصیت ارتجاعی باعث ذخیره شدن انرژی شده و انرژی ذخیره به هنگام 

 .فعالیتهای بعدی عضله آزاد شده و باعث افزایش نیرو می شود

 

 :هر مفصل یک زاویه مطلوب برای اعمال نیرو دارد که عضله ای که از آن زاویه عبور می  زاویه مطلوب مفصل

 کند، در آن زاویه می تواند حداکثر نیرو را تولید کند.

 

 

 رابطه سرعت عمل عضله و تولید نیرو

 
 رابطه سرعت عمل عضله و تولید نیرو -3شکل

 

عمل عضله بستگی دارد. در انقباضات درونگرا هرچه سرعت عمل عضله بیشتر شود، تولید توانایی ایجاد نیرو به سرعت 

 نیرو کاهش می یابد. در انقباضات برونگرا، هرچه سرعت عمل عضله افزایش یابد، تولید نیرو افزایش می یابد.
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 بار-رابطه سرعت

 
 رابطه سرعت و بار -5شکل

 

عضله بر شی وارد می گردد به آن تنش یا تانسیون گویند و نیرویی که شی بر عضله وارد  نیرویی که با انقباض یکنکته: 

 می کند، بار نامیده می شود.

هنگامی که باری در مقابل عضله اسکلتی وجود نداشته باشد، عضله سریع منقبض می گردد و هنگامی که بار آنقدر 

 اعمال کند برابر شود، سرعت انقباض به صفر می رسد.افزایش یابد که با حداکثر نیرویی که عضله می تواند 

 هرچه مقاومت زیادتر گردد، سرعت حرکت کمتر می گردد.
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 خودآزمایی دانشجو

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

 

 نشان می دهد؟ کدامیک از موارد ذیل مشخصات عملی تارهای عضالنی کندانقباض را 

 این تارها دارای میوگلوبین، تری گلیسرید و میتوکندری زیادی هستند -الف

 تارهای فوق دارای ذخائر گلیکوژنی، تری گلیسرید و میوگلوبین متوسط می باشند. -ب

 تارهای مذکور دارای ذخائر، آنزیم گلیکولیز و زمان انقباض و انبساط زیادی هستند -ج

 ماً بعنوان تارهای نوع دوم، تناوبی و تنداکسیداسیون می شناسنداین تارها را عمو -د

 هنگام فعالیت سرعتی، گلیکوژن کدام نوع تار کاهش بیشتری دارد؟ 

 در تمرین سعتی گلیکوژن کاهش ندارد -الف

 FTو  STدر هر دو نوع تار  -ب

 تارهای کندانقباض -ج

 تارهای تندانقباض -د

  عضله همزمان فعال شوند.....اگر تمام واحدهای حرکتی در یک 

 قدرت در عضله به حد زیربیشینه می رسد -الف

 قدرت در عضله به باالترین حد خود می رسد -ب

 قدرت تولیدی عضله به صفر می رسد -ج

 از قدرت تولیدی عضله به یکباره کاسته می شود -د

 درصد تارهای تندانقباض عضله دوقلوی پای کدام ورزشکار بیشتر است؟ 

 مردان رشته ورزشی سه گانه -الف

 زنان دونده سرعتی -ب

 زنان دونده ماراتن -ج

 مردان دونده استقامتی -د

 کدامیک از تارهای عضالنی ذیل دارای مقدار زیادی فعالیت آنزیمی گلیکولیتیک هستند؟ 

 تندانقباض  -الف

 کندانقباض -ب

 عضله قلب -ج

 عضله نعلی -د

  تارهای عضالنی از نوعFOG :نسبت به خستگی 

 مقاومت طوالنی دارند -الف

 مقاومت پایین دارند -ب

 مقاومت متوسط دارند -ج

 مقاومت باال دارند -د
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 تراکم مویرگی از مشخصه های کدامیک از تارهای عضالنی است؟ 

 FTتارهای -الف

 FOGتارهای  -ب

 STتارهای  -ج

 همه تارها -د

  انقباض و تندانقباض صحیح نیست؟کدام گزینه در مورد تارهای عضالنی کند 

 است STتولید می شود بیشتر از هر تار  FTنیرویی که توسط هر تار  -الف

 عصب رسانی می کند STتارهای عضالنی بیشتری را نسبت به  FTیک واحد حرکتی  -ب

 دارند STشبکه سارکوپالسمیک وسیع تر نسبت به تارهای  FTتارهای عضالنی  -ج

 آز است ATPبه دلیل آنزیم  FTو  STتفاوت تارهای  -د

  تارهایST: 

 دارای ظرفیت هوازی باال و شبکه سارکوپالسمیک باال هستند -الف

 دارای ظرفیت هوازی کم و شبکه سارکوپالسمیک کم هستند -ب

 دارای ظرفیت هوازی کم و شبکه سارکوپالسمیک باال هستند -ج

 م هستنددارای ظرفیت هوازی باال و شبکه سارکوپالسمیک ک -د

 کدامیک رابطه سرعت عمل عضله و تولید نیرو را صحیح توضیح می دهد 

 در انقباضات درونگرا هرچه سرعت عمل عضله بیشتر شود، تولید نیرو افزایش می یابد. -الف

 در انقباضات برونگرا هرچه سرعت عمل عضله بیشتر شود، تولید نیرو کاهش می یابد. -ب

 سرعت عمل عضله بیشتر شود، تولید نیرو کاهش می یابد. در انقباضات درونگرا هرچه -ج

 در انقباضات درونگرا و برونگرا هر دو، هرچه سرعت عمل عضله بیشتر شود، تولید نیرو کاهش می یابد. -د

 

نیز  STیا  TypeIیا   So و اکسیداتیو که (Slow) فیبرهاى آهستهخصوصیات فیبرهای عضالنی آهسته را توضیح دهید؟  .4

دارای نسبت به خستگى مقاوم مى باشند. . خونى مى باشند مویرگهاینام دارند. این فیبرها کوچک، غنى از میتوکندرى و 

میوگلوبین زیادی هستند. ظرفیت اکسایشی باالیی دارند. ظرفیت گلیکولیتیک پایینی دارند. قدرت واحد حرکتی پایین است. 

آز آهسته دارند.  شبکه سارکوپالسمی گسترده نیست. نیروی  ATPوع میوزین اندازه نورون حرکتی این تارها کوچک است. ن

 واحد حرکتی کم است.

یا  FG و گلیکولیتیک که (Fast)فیبرهاى سریع را توضیح دهید؟ سریع گلیکولیتیکخصوصیات فیبرهای عضالنی  .5

TypeIIB  یاFTb  می  مویرگنام دارند. این فیبرهاى بزرگ، داراى تعداد اندکى میتوکندرى و فقیر از نظر تعداد نیز

ظرفیت اکسایشی پایینی دارند. ظرفیت گلیکولیتیک باال است. سرعت موجب انقباضات کوتاه و نیرومندى مى شوند.  باشند.

گسترده است. نیروی واحد حرکتی زیاد است.  آز سریع دارند. شبکه سارکوپالسمی ATPانقباض سریع می باشد. میوزین 

 اندازه نورون حرکتی این تارها بزرگ است. 
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گلیکولیتیک  -فیبرهاى متوسط که سریع، اکسیداتیو را توضیح دهید؟ گلیکولیتیک-سریع اکسیداتیوخصوصیات فیبرهای عضالنی .3

ظرفیت نام دارند و خصوصیات این دسته از فیبرها مابین دو نوع فوق است. نیز  Ftaیا  Type IIAیا  FoG مى باشند که

اکسایشی متوسط دارند. ظرفیت گلیکولیتیک باالیی دارند. سرعت انقباض سریع است. قدرت واحد حرکتی باال است. مقاومت 

ندازه نورون حرکتی این آز سریع دارند. شبکه سارکوپالسمی گسترده است. ا ATPدر برابر خستگی متوسط است. میوزین 

 تارها بزرگ است. 

های حرکتی آلفا از  فعالیت نوروندر فعالیتهای با شدت کم تا افزایش شدت فعالیت، به ترتیب چه نوع تارهایی فراخوانده می شوند؟ . 5

دیرتر نیز مهار می شوند.در  های کوچکتر خیلی آسانترتحریک شده و معموالً اصل اندازه پیروی می کند. طبق این اصل، آلفا موتور نورون

های حرکتی آلفای کوچکتر نقش بیشتری را ایفا می کنند ولی در جریان اعمال حرکتی سریع همانند حرکات  های آرام، نورون فعالیت

 STارهای در فعالیتهایی با شدت کم، بیشتر نیروی عضالنی به وسیله تهای بزرگتر بیشتر وارد عمل می شوند.  جهشی، آلفا موتور نورون

هم فعال می  FTbبسیج می شوند و اگر قدرت حداکثر الزم باشد، تارهای  FTaتولید می شود. همزمان با افزایش شدت، تارهای 

 شوند.

نکته: توجه داشته باشید که آلفا موتور نورونهای کوچک مخصوص تارهای عضالنی کندانقباض هستند و آلفا موتور نورونهای بزرگتر 

 عضالنی تند انقباض هستند.مخصوص تارهای 
 تولید نیرو به چه عواملی بستگی دارد؟. 4

کند، کمترین میزان تحریک که آستانه نامیده می شود،  زمانی که یک عصب حرکتی، یک تار عضالنی را تحریک می قانون همه یا هیچ:

یجاد نمی شود. با هر تحریکی برابر یا بیش از جهت ایجاد پاسخ ضروری است. اگر تحریک کمتر از آستانه باشد، هیچ حرکتی در عضله ا

 آستانه، حداکثر حرکت در تارعضله ایجاد می شود. به این حالت، پاسخ همه یا هیچ می گویند.

 عضله بزرگتر به علت دارا بودن تارهای عضالنی بیشتر، نیروی بیشتری نسبت به عضالت کوچکتر تولید می کنند. اندازه عضله:

 از طریق فعال کردن تارهای عضالنی بیشتر، نیروی بیشتری تولید می شود.  عضالنی بیشتر:فعال کردن تارهای 

 میکرومتر می باشد. 5/5-5در مورد سارکومر، بیشترین نیرو، در طول  تنش:-رابطه طول سارکومر

% بیشتر از طول هنگام استراحت خود کشیده 52بیشترین نیرو هنگامی تولید می گردد که عضله در ابتدا  رابطه طول عضله و تنش:

عضالت و بافتهای پیوندی )تاندونها( خاصیت ارتجاعی دارند وقتی عضالت کشیده می شوند این خاصیت ارتجاعی باعث  شده باشد.

 شود.ذخیره شدن انرژی شده و در نتیجه باعث افزایش نیرو می 

هر مفصل یک زاویه مطلوب برای اعمال نیرو دارد که عضله ای که از آن زاویه عبور می کند، در آن زاویه می تواند  زاویه مطلوب مفصل:

 حداکثر نیرو را تولید کند.

  رابطه سرعت عمل عضله و تولید نیرو را توضیح دهید؟ ..6

انقباضات درونگرا هرچه سرعت عمل عضله بیشتر شود، تولید نیرو کاهش می  توانایی ایجاد نیرو به سرعت عمل عضله بستگی دارد. در

 یابد. در انقباضات برونگرا، هرچه سرعت عمل عضله افزایش یابد، تولید نیرو افزایش می یابد.

می گردد و بار را توضیح دهید؟ هنگامی که باری در مقابل عضله اسکلتی وجود نداشته باشد، عضله سریع منقبض -رابطه سرعت. 9

هنگامی که بار آنقدر افزایش یابد که با حداکثر نیرویی که عضله می تواند اعمال کند برابر شود، سرعت انقباض به صفر می رسد. هرچه 

 مقاومت زیادتر گردد، سرعت حرکت کمتر می گردد.

 

 آدرس ایمیل

ramezankhaniazam@gmail.com 


