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 :انظمة انتاج الطاقة
 

وىشاك فعاليات تحتاج الى زمن قرير الداءىا  مختمفةتكهن  الطاقة طاقة وىذه الفعاليات الرياضية تحتاج الى
االنذطة ذات الزمن الطهيل والذدة السعتدلة الى انتاج طاقة اقل ولكن  او تحتاج الى شدة عالية بيشسا تحتاج

  . الالىهائية الطاقة وىشاك نهعين من نظم انتاج لفترة طهيمة
 
 
 : الفهسفاجيني )ثالثي فهسفات االدنيهسين وفهسفات الكرياتين( الطاقة نظام -1
 

 Without Oxygenان العسل الالىهائي ىه ذلك العسل الذي يتم في غياب االوكدجين او دون كفاية من 
لسدة طهيمة مثل ) العدو الدريع أو حسل االثقال أو الجسباز ( .  ويتزسن الشذاط الدريع الذي اليدتسر

وعشدما يتطمب األداء الحركي عساًل عزميًا بأقرى سرعة او اقرى قهة فان عسمية تهجيو االوكدجين الى 
العزالت العاممة التدتطيع ان تمبي حاجة العسل العزمي الدريعة من الطاقة ، وعمى ىذا االساس يتم انتاج 

 ة بدون االوكدجين اي بطريقة الىهائية .الطاق
 ATPيعد مردر إنتاج الطاقة فيي ىيذا الشظيام مريدرًا كيسيائييًا ، ويعتبير ثالثيي فهسيفات االديشهسيين  

ىييه السرييدر االول لمطاقيية الالزميية النضبييا  العزييالت ، إال ان كسييية السهجييهد بالعزييالت التكفييي المييدادىا 
 ATPولسيييدة طهيمييية ، ليييذلك يعسيييل الجديييم عميييى اعيييادة بشييياء السزييييد مييين بالطاقييية الالزمييية الداء تيييدريب م ثييي  

امييياعن طريييين مخيييزون الطاقييية الفهسيييفاتي فيييي العزيييالت السهجيييهد بييييا عميييى شييي ل مركيييب عيييال الطاقييية وىيييه 
 ، او عن طرين التسثيل الغذائي لمكالكهجين  . CPفهسفات الكرياتين 

( سيييعرة حراريييية 12-7كبييييرة مييين الطاقييية حيييهالي ) وعشيييدما يشذيييطر ىيييذا السركيييب فانيييو يييي دي إليييى انتييياج كسيييية 
 ( باإلضافة إلى فهسفات غير عزهية ADPباإلضافة إلى ثشائي أديشهسين الفهسفات ) 

  (Pi  ) وكسا مبين في السعادلة التالية 
  ATP            ADP  +  Pi   + Energy ) الطاقة ( 

غشيًا بالطاقة ويهجد بالخاليا العزيمية . وعشيد انذيطاره يشيت   مركبًا فهسفاتياً  CPيعد فهسفات كرياتين  
، او بسعشيى ارير ان مجيرد  ATPكسية كبيرة من الطاقية . وتعسيل ىيذه الطاقية عميى السدياعدة فيي اعيادة بشياء 

( بهاسييطة الطاقيية التييي (ADP-Piاثشيياء االنضبييا  العزييمي يييتم اسييتعادتو برييفة مدييتسرة ميين ATP انذييطار
 .  CPمقابل انذطار جزئي  ATPويتم استعادة جزئي  CPر تحررت رالل انذطا
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( ، يتحد ىذا السركب مع C( وجزئية كرياتين )Pيتكهن مركب فهسفات الكرياتين من جزئية فهسفهر ) 
( الييييى الييييي P( باعطيييياء جزئييييية الفدييييفهر )CP( اذ يقييييهم مركييييب ال)ADPمركييييب اديشهسييييين ثشييييائي الفهسييييفات )

(ADP( لي هن مركب الي )ATP. ) 
( إذ ييدرل كعاميل مدياعد اساسيي فيي ىيذا CPKيتم ىذا التفاعل بهجهد انزيم كرياتين فهسفه كايشيز ) 

 التفاعل وكسا مهضح في السعادلة االتية. 
CPK ace                                                                                        

    ATP + C                                       ADP + CP         
"يس ن إن يتحمل فهسفات الكرياتين الى كرياتين وايهن الفهسفات وعشد قياميو بيذلك فانيو يحيرر كسييات   

كبيرة من الطاقة . وفي الحضيقة ، فان لرابطة الفهسفات العالية الطاقة لفهسفات كريياتين  طاقية اكبير مين تميك 
سييعرة . وليييذا يس يين لفهسييفات 7300سييعرة لمسييهل الهاحييد، بالسقارنيية مييع  10300. وىييي ATPالتييي لرابطيية 

الكرييييييياتين إن يجيييييييز بديييييييهلة كسييييييية كارييييييية ميييييين الطاقيييييية فييييييي اعييييييادة تركيييييييب الرابطيييييية العالييييييية الطاقيييييية لييييييل 
ATP وباإلضافة لذلك،فان لسعظم الخاليا العزمية كسييات مين فهسيفات الكريياتين تدياوي ضيعفين اليى اربعية.

 . ATPية اضعاف كس
ميهل وىيذا بالتيالي يحيدد  0.0ميهل ولمرجيال  0.3السخزونة فيي العزيالت لمدييدات  ATP –CPوتقدر كسية 

 من قابمية انتاج الطاقة في ىذا الشظام بسدة زمشية محددة. 
 ثانية 20-10الى ان ىذا الشظام يدتخدم من ( Patti and Warrenيذير كل من)  

 فهسفات الكرياتين :ما هي اهم المالحظات على  تكسر 
مييل / كغييم عزييل ( بحيييال يشفييذ رييالل ثييهاني معييدودة  رييالل االنضباضييات  22 -10محييدود ) CPييي رييزين 1

 الذديدة  . 
 واحد فقط .  ATPيعطيشا  CPي  في التحميل لي 2
 

ويمكن تلخيص مميزات هذا النظام فيما يأتي 
: 

 ال يعتمد على سلسلت طويلت مه التفاعالث الكيميائيت .  -1
2-

ال يعتمد على اوتظار تحويل أوكسجيه هواء التىفس إلى العضالث العاملت  
 

3-
بطريقت مباشرة .   PCو   ATPتختزن العضالث كل مه  

 

 


