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عضالنی قدرت
  .شود می بدن عمومی توانایی افزایش موجب که است قابلیتی قدرت .شود می اطالق مقاومت یک روي نیرو اعمال براي عضالت از گروهی یا عضله یک توانایی به قدرت .کند می ایفا مهمی نقش افراد تندرستی و سالمتی در که است جسمانی آمادگی دیگر جزء عضالنی قدرت

عبارت است از نیروي اعمال  ایزوتونیکقدرت پویا یا -1
در این حالت شده توسط یک عضله هنگام حرکت بدن 

.  طول عضلھ ھا در حین انجام تمرین تغییر می کند
.  مثل شنا

،نیروي اعمال شده در برابر یا ایزومتریک قدرت ایستا-2
در این حالت طول  باشد ء غیرمتحرك یا ساکن می شی

مانند  عضلھ ھا در حین انجام تمرین تغییر نمی کند .فشار آوردن به دیوار
 آن بدون که دارد نیاز قدرت مقداري فردي هر بنابراین 

 یک کردن بلند مثل .دهد انجام را روزانه کارهاي تواند نمی
  .صندلی روي نشستن یا و ایستادن کیف،
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 نزدیک یکدیگر به تمرین جلسات که هنگامی که آنست توجه قابل نکته
 مابین استراحت زمان و شود انجام زیاد فشار با تمرینات یا و باشند

 هرگز فیبرهاي بازسازي و اصالح نشود، گرفته نظر در تمرین جلسات
 .رسد نمی خود قبلی سطح به
 افزودن منظور به هفته در روز سه نسبی طور به باید ورزشکار یک

  در نکردن تمرین روز 5،6 از بعد .کند تمرین خود قدرت کیفیت
 براي .آید می وجود به اي توجه قابل کاهش آمده دست به قدرت
 ضروري و الزم هفته در تمرین جلسه یک آمده دست به قدرت حفظ
.است
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 .کنند تمرین وزنشان از بیشتر هاي وزنه با نباید نوجوانان •
  11 زیر کودکان براي ورزشی پیچیدة حرکات انجام همچنین

  انجام از باید آنان عالوه به .است مشکل سال 12 تا
 دارد، زیاد هماهنگی و قدرت به نیاز که ورزش هایی

  .کنند خودداري
 در ( داد افزایش سنگین تمرینات انجام با توان می را عضالت قدرت•

 وزنه میزان .)شوند می گرفته کار به حرکتی واحدهاي همۀ حالت این
 توان حداکثر با تواند می ورزشکار که باشد اي وزنه درصد 80- 95 باید
 براي را خود توانایی تواند می ورزشکار طریق این از .کند بلند

 .ببرد باال دینامیکی کار حداکثر
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  .اند شده نامگذاري سفید و قرمز اصلی نوع دو به کالً عضالنی سلولهاي
  فعالیت هاي در بیشتر تارها این و باشد می ذخیره بیشتري اکسیژن قرمز تارهاي در 

  موجود )گلوکز( انرژي ذخیره سریع تارهاي در و شود می عمل وارد هوازي
  در که است سرعتی و غیرهوازي فعالیت هاي در بیشتر آنها عملکرد و است
  تار نوع دو این میزان .شود می تجمع آنها در الکتیک اسید فعالیت، نتیجۀ

.باشد می برابر نسبت به بدن سیستم کل در عموماً و است متفاوت عضالنی

  عضالت داشتن مثالً است، لزوم مورد قدرت گوناگون انواع مختلف ورزشهاي در
 .است برداري وزنه ورزش الزمه سریع

  قرار استفاده مورد قدرتی تمرینهاي توصیف و تشریح براي غالباً تکرار و ست واژه
  در خاصی تعداد یک در که است خاصی تمرینات شامل ست یک .گیرد می

.شود تکرار واحد زمان
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11-2شکل 
  علمی گوناگون تحقیقات باشد پی در پی تکرار 6 شامل تواند می ست یک مثال براي

  تکرار .است قدرت به دستیابی روش سریعترین تکرار 6 ست که کند می اشاره
  حداکثر با تکرارکم و شود می عضالنی استقامت افزایش موجب کم، بار با زیاد
  که داده نشان جدید تحقیقات .شد خواهد عضالنی قدرت افزایش موجب بار

 تمرینهاي توسط که شوند می تقسیم )ب و الف( نوع دو به سفید نوع تارهاي
  ذخیره اکسیژن آنها زیرا کرد تبدیل قرمز نوع به را الف سفید نوع توان می خاصی
  باال را خود استقامتی ظرفیت مخصوص تمرین هاي نتیجه در قادرند و دارند
.ببرند
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12-2شکل 

.شد خواهد عمل درگیر قرمز نوع عضالنی  سلولهاي تنها باشد نیاز مورد کم نیروي که زمانی و شوند می عمل درگیر ترتیب به )ب( سفید و )الف( سفید و قرمز نوع عضالنی سلولهاي انواع باشد، داشته اضافی نیروي به احتیاج عضله وقتی
است  بهتر دیگر نوع دو از قدرت و استقامت باالي ظرفیت بودن دارا لحاظ به )الف( سفید نوع تارهاي

 گرفته کار به مدت کوتاه تمرینی هاي دوره در بیشتر و هستند باالتري قدرتی توان داراي )ب( سفید نوع تارهاي .دارند کمتري ظرفیت نیرو نظر نقطه از و اند استقامتی قرمز نوع عضالنی تارهاي .
.شوند می
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 تمرین. گیرند قرار تمرین تحت کامل طور به توانند می عضالت گروه یک تمرین جلسه یک مدت در
 6 و است ست 5 که ترکیبی در شود می انجام تکرار 6 با دوم ست براي اي سینه عضالت تقویت براي

  هر از بعد اي دقیقه 2-3 مرحله 5 با کردن بلند بار 30 کل در که معنی بدین شود، می خوانده تکرار
.ست

  باید را اي وزنه سینه جلوي عضالت کردن قوي براي تمرین انتخاب در مثال عنوان به
  جلوگیري براي (ببریم پایین و باال مرتبه شش را آن باشیم قادر که کنیم انتخاب

  زیر شکل به )باشند خم کمی مقدار بازوان که شود می توصیه بازو استرین از
.شود منظور اي دقیقه 2-3 استراحت مرحله یک باید دوره این در شود؛ توجه

١٣- ٢شكل 
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15- 2شکل 

.کرد بلند بار 6 در توان می که اي وزنه کل %70 با تکرار 6 :اول ست
.کرد بلند بار 5 در توان می که اي وزنه کل %75 با تکرار 5 :دوم ست
.کرد بلند بار 4 در توان می که اي وزنه کل %80 با تکرار 4 :سوم ست
.کرد بلند بار 3 در توان می که اي وزنه کل %85 با تکرار 3 :چهارم ست
.کرد بلند بار 2 در توان می که اي وزنه کل %90 با تکرار 2 :پنجم ست
 که اي وزنه کل %95- 100 با تکرار 1 :ششم ست

.کرد بلند بار 1 در توان می

  در که است هرمی سیستم عضله قدرت کیفیت بردن باال براي دیگر روش یک
  اینکه تا یابد می کاهش تکرار تعداد و افزایش بار میزان ست هر در سیستم این
.شد خواهد اعمال کوشش حداکثر ست آخرین در
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شوند؛ عضالت خیلی سریعتر از تاندونها و لیگامنت ها و غضروفها تقویت می
تواند  بنابراین قوي کردن بیش از اندازة و خصوصاً یکباره عضله می 

. در محل چسبندگی عضالت و مفاصل شودباعث صدماتی
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 استقامت
  استقامت بخش دو شامل جسمانی آمادگی در استقامت

 متخصصان .شود می عضالت استقامت و عروقی –قلبی
 که اند کرده ارائه ها واژه این براي زیادي تعاریف ورزشی علوم

:شود می اشاره آن مورد چند به
 هوازي آمادگی از سطحی « از است عبارت عروقی قلبی آمادگی

 حاصل کافی شدت و مدت با تمرین پیوستۀ انجام با که
 مصرف و رساندن براي بدن توانایی دیگر عبارت به .»شود می

 آمادگی را مدت طوالنی و شدید هاي ورزش و کار در اکسیژن
.گویند عروقی قلبی

 گردش سیستم توانایی عنوان به خون گردش دستگاه استقامت
 ورزشی فعالیتهاي هنگام در ها ماهیچه به اکسیژن انتقال در خون

.است شده تعریف مدت طوالنی
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 اکسیژن تأمین براي ششها و قلب توانایی مستلزم تنفسی قلبی استقامت
 توانایی دیگر، عبارت به .است طوالنی زمان مدت به کار حال در عضالت

  فعالیت در عضالت اکسیژن تامین  براي تنفس و خون گردش دستگاههاي
 سواري دوچرخه یا شنا دویدن، رفتن، راه تند مثل شدید تا متوسط بدنی
.گویند  هوازي آمادگی یا استقامت را است

 کار نیز اندازه همان به کند، جذب بیشتري اکسیژن بتواند بدن قدر هر
 .شود می روبرو نیز کمتري خستگی با بدن و دهد انجام تواند می را بیشتري
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عضالنی استقامت

 همین به .دارد ضرورت ورزشی مهارتهاي از بسیاري بهتر اجراي براي عضالنی استقامت
  توانایی عضالنی، استقامت .آید می شمار به جسمانی آمادگی عوامل از یکی دلیل
  یکنواخت حرکات تعدادي انجام براي عضالت از گروهی یا عضله یک

 مانند( تکرار شمارش با معموالً مذکور، قابلیت .است طوالنی نسبتاً انقباض یا و
 مورد خاص حرکتی در )زنان در بارفیکس کشش( انقباض مدت یا )نشست و دراز

 هوازي قابلیت و قدرت به زیادي حد تا عضالنی استقامت .گیرد می قرار ارزیابی
 یا عضله یک انقباض توانایی عضالنی، استقامت دیگر، عبارت به .شود می مربوط

 از چه هر .است مفرط خستگی ایجاد بدون پایدار و مداوم طور به عضله گروهی
شود می بیشتر نیز آن استقامت شود، استفاده تري طوالنی مدت به اي عضله
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بدن ترکیب
 با ارتباط در جسمانی آمادگی اجزاي از یکی بدن ترکیب که است شده ثابت اخیراً

  بدون توده از بدن توده کل .شود می اطالق بدن توده کل به که است سالمتی
  )خالص( چربی بدون تودة است شده تشکیل چربی توده و )خالص( چربی
  نسبی مفهوم بدن ترکیب .شود می آب و ارگانها عضالت، استخوانها، شامل
  مقدار از که وقتی شما بدن .کند می توصیف را استخوان و چربی ماهیچه، درصد
  چاق شخص .گیرد می قرار چاق افراد ردیف در باشد، برخوردار بیشتري چربی

  اضافی، چربی عالوه به .شود می مبتال قند و قلبی بیماري مثل بدنی مشکالت به
  حرکات اجراي و جسمانی فعالیت شدن محدود باعث و کرده کم را کار بازده

  تودة نسبی درصد بدن ترکیب ارزیابی در بنابراین، .شود می مهارت و ورزشی
.شود می تعیین فرد چربی تودة و چربی بدون

 ترکیب گیري اندازه براي روش ترین شایع پوست زیر چربی ضخامت سنجش آزمون 
.است بدن


