
آناتومی سطحی

Surface Anatomy

گروه اساتید

ایرانیانموسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ 

آموزشگاه فنی و حرفه ای هنر کهن



سطح افقی

سطح میانی

سطح تاجی

سطوح 

حرکتی



جهت های تشریحی بدن

Superior 
فوقانی

Inferior تحتانی
Anteriorقدامی
Posterior خلفی
Medial  داخلی
Lateral خارجی





استخوان بندی محوری

axial skeleton

اسکلت بندی محوری 

قطعه استخوان 80دارای 





مهرهبهموسومنامنظماستخوانقطعه34تا33ازهامهرهستونبلوغدورهازقبل•
26بهآنهاتعدادبلوغدورانازپسکهشدهساخته

:ازعبارتندکهرسدمیقطعه

(Cervical)گردنیمهرههفت(1

(Thoracic)پشتیمهرهدوازده(2

.شودمیمفصلآنبادندهجفتدوازدهکه

(Lumbar)کمریمهرهپنج(3

(Sacrum)خاجیمهرهپنج(4

مهرهیکوخوردهجوشبهمبلوغطیدرکه

.دهندمیتشکیلرا

(Coccyx)دنبالیچهمهرهپنجیاچهار(5

مهرهیکوخوردهجوشبهمبلوغطیدرکه

.دهندمیتشکیلمتر،سانتی3تقریبیطولبهرا



مهرهدرخاریزائدهطولوشودمیکم"مرتباپشتیمهرهدوازدهمینتااولینازعرضیزوائدطول

.بلندتراستهشتمتاپنجمهای

میگردوکوچکتر"نسبتاهامهرهایندرایمهرهجسم.شودمیکشیدهعقبوپایینطرفبهخارها

.باشد

،کنازنسبتاهایدیسک،پشتیناحیهخارهایگرفتنقرارهمرویقبیلازهاییمشخصهکلدر

.شودمیهامهرهاینحرکتیدامنهکاهشباعثایدندهمفصلیسطحوجود



:دنده ها•

لی دنده دارای یک تنه می باشد و دو انتهای قدامی و خلفی ، دو سطح داخهر 
واید انتهای خلفی دنده ها با ز. و خارجی و دو کنار فوقانی و تحتانی دارند

. عرضی مهره های پشتی و تنه مهره ها ، مفصل می شود

وجوددنده ایبیناعصابعروقعبوربرایناودانیدندههرداخلیسطحدر
معموالونداردوجودناوداناین،دوزادهمویازدهم،اولدنده هایدرکهدارد
.می نامندمعمولیغیردنده هایرادنده هااین



روند تکامل انحناهای ستون فقرات

از جنینی تا بلوغ





قفسه سینه

RIB CAGE

.باشندمیاستخوانقطعه25دارایجناغودنده ها•

.باشندمیمتصلاسترنومبهجلوازوهامهرهبهپشتازکهدندهجفت12تعداد•

True).شوندمیمفصلاسترنومبامستقیماولدندهجفت7• ribs)

لبهوشدهمتصلباالتردندهبهغضروفکمکبا8,9,10شماره هاییعنیبعدیدندهزوجسه•
Costal)دنده ای margin)دارندنامکاذبدنده هایودهندمیتشکیلرا(False ribs)

استرنومبااتصالیهیچ12و11دندهزوجدو•

شوندمینامیدهشناورهایدندهونداشته

(Floating ribs)

جلووپشتدرایدندهبینفضای11-

.باشدمیموجود



استخوان بندی ضمیمه ای

اندامهایاستخوانهایشاملایضمیمهبندیاستخوان•
Upperفوقانی limb(قطعه32شاملدست)وتحتانی

lower limb(قطعه31شاملپا)اینکلدرکهشودمی

ددهنمیتشکیلراایضمیمهاستخوانقطعه126استخوانها

.



مفصل شانه 



اندام تحتانی

lower limb

:به شرح زیر می باشد ( استخوان 31در هر پا )استخوان 62از •

(     hip) لگن خاصره ( 1

( upper legاستخوانهای ران و کشکک )بخش فوقانی پا ( 2

(  lower leg)بخش تحتانی پا درشت نی و نازک نی ( 3

،( tarsals) استخوان در مچ پا 7} (foot)ناحیه پا ( 4

،( metatarsals)استخوان در کف پا5

{( phalanges)قطعه استخوان  در بند انگشتان 14



لگن خاصره 

pelvis
•Pelvic امهای یاا لگان یااک سااختمان حلقاوی شاکل اساات کاه در پاایین تناه قاارار گرفتاه و ارتبااط انااد

مفصال ای راناساتخوان هاو در پایین به ستون فقراتلگن از باال به . تحتانی را با تنه برقرار میکند

. میشود

یننا کمربننند ( pelvis)لگننن خاهننره مجمااوا اسااتخوانهای باای نااام راساات و چااخ و اسااتخوان خاااجی ، •

.را تشکیل می دهند (pelvis girdle)لگنی 

.استخوانهای بی نام پاها را به استخوان بندی محوری متصل می کنند •

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/192
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1556


ناحیه تحتانی پا

fibula / tibia
:tibiaنیدرشت•

لمفه،راناستخوانهایکندیلباخوردهجوشهمبهکندیلدونیدرشتفوقانیانتهایدر•
tibio))زانومفهلیارانینیدرشت femoral jointدهندمیتشکیلرا.(knee joint)

پااقسعنوانبهوشدهپوشیدهپوستیوسیلهبهفقطنیدرشتاستخوانداخلیقدامیسطح•
(shin)شودمینامیده.





کمربند شانه

shoulder girdle

(  clavicle) و ترقوه ( scapula)مجموا استخوانهای کتف •

را راست و چخ همراه با دسته جناغ تشکیل کمربند شانه ای

.می دهند 



عضالت راست کننده ستون فقرات



“

”





عضالت نردبانی

نردبانی قدامی 

برجستگی قدامی زوائد عرضی مهره: سر ثابت 
گردنی6تا 3های 

دنده اول: سر متحرک 

نردبانی میانی

های زوائد عرضی مهرهخلفی برجستگی : سرثابت 
گردنی7تا 2

دنده اول: سر متحرک 

نردبانی خلفی 

ای خلفی زوائد عرضی مهره هبرجستگی :سرثابت 
گردنی7تا 5

دنده دوم: سرمتحرک 

ن گردنکمک به تنفس ، فلکشن و لترال فلکش: عمل 





“

”







بازوعضالت چرخ دهنده و تثبیت کننده

عضله فوق خاری 

حفره فوق خاری کتف: سرثابت 

برآمدگی باالی استخوان بازو: سرمتحرک 

عضله تحت خاری

خاری کتفبخش داخلی حفره تحت : سرثابت 

خوان بخش خلفی فوقانی برآمدگی است: سرمتحرک 
بازو

باز کردن /دور کردن افقی/چرخش خارجی: عمل 
مفصل شانه

عضله تحت کتفی 

تمام حفره کتف در بخش قدامی : سرثابت 

استخوان بازوکوچک برآمدگی : سرمتحرک 

نزدیک کردن و باز کردن /چرخش داخلی: عمل 
مفصل شانه

عضله گرد کوچک

فبخش میانی و فوقانی لبه خارجی کت: سرثابت 

بخش خلفی فوقانی روی برآمدگی: سرمتحرک 
بزرگ استخوان بازو

خلفی



Rhomboid

رومبوئید کوچک

C7,T1زائده خاری :سرثابت 

حاشیه داخلی کتف: سر متحرک 

رومبوئید بزرگ 

T2-T5زوائد خاری : سرثابت 

ر از حاشیه داخلی کتف پایین ت: سرمتحرک 

محل اتصال رومبوئید کوچک

نزدیک کردن کتف به ستون : عمل 

بهمراه باال کشیدن کتف/فقرات



“

”



“

”

TRAPEZIUS

UPPER TRAPEZIUSبخش فوقانی 

MIDDLE TRAPEZIUSبخش میانی 

LOWER TRAPEZIUSبخش تحتانی



”

Upper trapezius

برجستگی /قائده جمجه: سرثابت •
C1-C7/استخوان پس سری

ی بخش خارجی سطح خلف: سرمتحرک •

ترقوه

راکستنشن س/باال بردن کتف: عمل •



MIDDLE TRAPEZIUS

T1-T5زوائد خاری : سرثابت •

لبه فوقانی خار کتف/لبه داخلی زائده آخرومی: سرمتحرک •

چرخش باالیی کتف/نزدیک کردن/باال بردن : عمل •



“
Lower trapezius

T4-T12: سرثابت •

خار کتف: سرمتحرک •

چرخش /پایین آوردن: عمل •

نزدیک کردن کتف/باالیی



LATISSIMUS DORSI

:سرثابت 

زوائد خاری/بخش خلفی تاج خاصره و خاجی

مهره تحتانی پشتی و سطح6/مهره های کمری

خارجی سه دنده تحتانی قفسه سینه

:  سرمتحرک 

کنار داخلی برآمدگی استخوان بازو

شناینترنال روتی. اکستنشن /اداکشن: عمل 



“

”



مربع کمری

:  سرثابت •

تاج خاصره

:  سرمتحرک •

 L1-L4زوائد عرضی مهره های 
12و لبه تحتانی دنده 

خم شدن جانبی تنه و : عمل •

ستون فقرات



عضالت چرخاننده خارجی 

مفصل ران

:  سر ثابت 

سطح قدامی ساکروم

:سر متحرک 

تروکانتر بزرگ

:عمل عضله 

دور کردن و چرخش خارجی ران





عضله کشنده پهن نیام

:  سرثابت •

بخش قدامی تاج خاصره •

:  سرمتحرک •

بعد از اتصال به نوار •
درشت نئی به -خاصره ای

بخش خارجی استخوان 
تیبیا متصل میشود

دور و خم کردن : عمل •
مفهل ران



سرینی کوچک

:سرثابت 

سطح خارجی استخوان خاصره

:  سرمتحرک 

سطح قدامی تروکانتر بزرگ

دور کردن مفهل ران: عمل 



سرینی میانی

:  سرثابت 

سطح خارجی استخوان خاصره زیر تاج 

خاصره

:سرمتحرک 

سطح خلفی و میانی تروکانتر بزرگ

چرخش خارجی مفهل / دور کردن : عمل 

ران



سرینی بزرگ

:  سرثابت •

سطح خلفی/سطح خلفی تاج خاصره•

خاجی و دنبالیچه

:  سرمتحرک •

هن       برجستگی سرینی و نوار عضله پ

نیام

چرخش خارجی / باز کردن : عمل •

مفهل ران





اداکتورهای ران



عضله خیاطه

:سر ثابت 

ASIS

:سر متحرک 

بخش داخلی استخوان تیبیا

:  عمل 

چرخش خارجی مفصل ران /خم کردن

هنگام خم کردن همزمان ران و زانو



سوئز خاصره ای

:سر ثابت •

سطح درونی لگن خاصره

5لبه تحتانی زوائد عرضی 
 T12مهره کمری و جسم مهره 

وقائده استخوان خاجی

:سر متحرک 

تروکانتر کوچک ران

:  عمل •

چرخش خارجی /خم کردن

مفصل ران 



“

”



چهارسررانی

:عضله راست رانی

خار خاصره ای قدامی تحتانی: سر ثابت 

بخش فوقانی استخوان : سر متحرک 
کشکک و از طریق وتر کشککی به 

استخوان درشت نی متصل میشود

باز کردن / خم کردن مفصل ران : عمل 
مفصل زانو

عضله پهن خارجی

و خط بین تروکانتر بزرگ: سر ثابت 
نیمه فوقانی خط خشن/ کوچک ران 

ک کشکلبه خارجی استخوان : سر متحرک 
و از طریق وتر کشککی به استخوان 

درشت نی متصل میشود

زانوکردن مفصل باز : عمل 



عضله پهن میانی

وان بخش فوقانی سطح قدامی استخ: سر ثابت 
ران

و بخش فوقانی استخوان کشکک: سر متحرک 
ی از طریق وتر کشککی به استخوان درشت ن

متصل میشود

باز کردن مفصل زانو:  عمل 

:عضله پهن داخلی 

سراسر طول خط خشن و لبه داخلی: سر ثابت 
استخوان ران

و بخش فوقانی استخوان کشکک: سر متحرک 
ی از طریق وتر کشککی به استخوان درشت ن

متصل میشود

باز کردن مفصل زانو: عمل 



همسترینگ

عضله دو سر رانی•

سر ثابت

سرطویل ) برجستگی نشیمنگاهی: 1

سرکوتاه ) به نیمه تحتانی خط خشن و ل: 2

نخارجی اپیکندیل خارجی استخوان را

یبیا اپیکندیل خارجی استخوان ت:سر متحرک 

و سر استخوان فیبوال

باز کردن و چرخش خارجی مفصل : عمل 

خم کردن و چرخش خارجی مفصل / ران 

زانو



عضله نیمه وتری•

برجستگی نشیمنگاهی: سر ثابت •

سطح قدامی بخش فوقانی: سر متحرک •

تیبیا

باز کردن و چرخش داخلی :  عمل •

خم کردن و چرخش داخلی /مفصل ران

مفصل زانو

:عضله نیم غشایی•

برجستگی نشیمنگاهی: سر ثابت •

ندیل سطح خلفی داخلی اپیک: سر متحرک •

داخلی تیبیا

باز کردن و چرخش داخلی مفصل :عمل •

خم کردن و چرخش داخلی مفصل /ران

زانو



“
عضله دو قلو

سر ثابت •

ن رانسطح خلفی اپیکندیل داخلی استخوا: سرداخلی •

وان سطح خلفی اپیکندیل خارجی استخ: سر خارجی •

ران

ی از طریق تاندون آشیل به سطح خلف: سر متحرک •

استخوان پاشنه

:  عمل •

فلکشن مفصل زانو/ پالنتار فلکشن مچ پا •





عضالت راست شکمی

ستیغ عانه: سر ثابت •

غضروف : سر متحرک •

و زائده خنجری 5،6،7دنده های •

جناغ•

:  عمل •

فلکشن کمر مستقیم و لترال•



عضالت مایل خارجی شکم

8: سر ثابت •

دنده پایینی•

:سر متحرک •

ستیغ عانه و نیام شکمی

فلکشن تنه مستقیم و لترال: عمل 



عضالت مایل داخلی شکم

قسمت قدامی خاصره ای و نیام پشتی کمر: سر ثابت •

و 10و9و8غضروف دنده های : سر متحرک •

نیام شکمی

:عمل 

فلکشن کمر مستقیم و لترال



عضله سینه ای بزرگ

نیمه داخلی ترقوه ، :سر ثابت •

دنده 6استخوان جناغ ،غضروف 

اول ،نیام عضله مایل خارجی

ستیغ زیر : سر متحرک •

برجستگی استخوان بازو

:عمل •

ادداکشن بازو/چرخش داخلی



عضله سینه ای کوچک

سطح خارجی :سر ثابت •

3،4،5دنده های 

زائده غرابی:متحرک سر •

استخوان کتف

:عمل •

ابداکشن کتف



عضله دندانه ای قدامی

9سطح جانبی :سر ثابت •

دنده فوقانی

تمام طول :سر متحرک •

داخلی استخوان کتف در 

سطح قدامی

:عمل •

ابداکشن کتف





عضله دلتوئید
:سرثابت 

سطح قدامی استخوان ترقوه:قدامی

زائده آخرومی: میانی 

لبه تحتانی خار کتف: خلفی 

برجیتگی سطح خارجی: سر متحرک •
و میانی استخوان بازو

:عمل •

نزدیک /خم کردک/دور کردن: قدامی 
هکردن افقی و چرخش داخلی مفصل شان

دور کردن مفصل شانه: میانی 

ش چرخ/دور کردن افقی/باز کردن: خلفی 
خارجی مفصل شانه



عضله دو سر بازویی

:سر ثابت •

کتفباالی حفره دوری: سر دراز •

فزائده غرابی استخوان کت: سر کوتاه •

استخوان برجستگی :سر متحرک •

رادیوس 

:عمل •

چرخش خارجی /خم کردن مفصل آرنج•

ساعد



بازویی قدامی

ی نیمه پایین:سر ثابت •

بخش قدامی استخوان 

بازو

سطح :سر متحرک •

قدامی زائده منقاری زند 

زبرین

عمل •

خم کردن آرنج•



سه سر پشت بازو

:سر ثابت •

زیر حفره دوری :سردراز
کتف

نیمه باالیی :سربیرونی
سطح خلفی استخوان بازو

دوسوم بخش :سرمیانی
پایینی سطح خلفی 

استخوان بازو

زائده :سر متحرک •
اولنارآرنجی استخوان 


