
 آناتومی عضالت و حرکت شناسی

 

سهیال نجفی: مدرس   



 Popliteus عضله رکبی    

 مفصل خلفی ناحیه در که کوچکی عضله

  . دارد قرار عمقی صورت به زانو

   ران استخوان خارجی لقمه : ثابت سر

 استخوان خلفی بخش : متحرک سر

  نی درشت

  داخلی چرخش – زانو فلکشن : عمل

  نی درشت استخوان



 Gastrocnemius عضله دوقلو 

  خلفی ناحیه در سطحی و بزرگ ای عضله

   پا ساق

 دو خلفی بخش به که دارد ثابت سر دو

 ران استخوان خارجی و داخلی برجستگی

 . میشود متصل

 خلفی سطح و آشیل تاندون : متحرک سر

   . میشود متصل پاشنه استخوان

   زانو فلکشن : عمل
  



 



 حرکات مچ پا 



 Soleus عضله نعلی 

 . دارد قرار دوقلو عضله زیر

  باالیی و خلفی سطح سوم یک : ثابت سر

  داخلی و میانی بخش سوم یک و نی نازک

 . نی درشت

  استخوان خلفی سطح : متحرک سر

 . آشیل تاندون با پاشنه

   . پا مچ مفصل فلکشن پالنتار : عمل



 Tibialis Anteriorعضله ساقی قدامی 

   نی درشت خارجی بخش باالیی سوم دو : ثابت سر
 اولین پایه و میخی استخوان اولین پایی کف داخلی سطح : متحرک سر

 .پایی کف استخوان
   فلکشن دورسی و اینورژن : عمل



  عضله بازکننده طویل انگشتان 
Extensor digitorum longus 

لقمه خارجی استخوان درشت نی  : : سر ثابت 
 .و سه چهارم باالیی استخوان نازک نی 

استخوان های بند دوم سوم : سر متحرک 
 چهار انگشت پا

 :عمل 
 اکستنشن بند انگشتان   -
اکستنشن مفصل استخوانهای کف و بند   -

 . اول انگشتان 
 دورسی فلکشن و  -
 اورژن مفصل مچ پا      -



 .نی نازک استخوان قدامی و میانی بخش : ثابت سر
 . پا شست اول بند استخوان پایه : متحرک سر

   : عمل
  و شست بند و پا شست بند  مفصل بازکننده•

  پا کف های استخوان

   . پا مچ فلکشن دورسی•

 بازکننده دراز شست پا
Extensor hallucis longus  



 عضله نازک نی طرفی  
  Peroneus tertius  

   نی نازک سوم یک و قدامی بخش : ثابت سر

 . پایی کف استخوان پنجمین پایی روی بخش : متحرک سر

  : عمل

 فلکشن دورسی-

   پا مچ مفصل اورژن-



 عضله نازک نی بلند
 Peroneus longus 

 استخوان باالی سوم دو و سر : ثابت سر

 .نی نازک

 استخوان اولین خارجی سطح : متحرک سر

  . پایی کف استخوان اولین همچنین و میخی

  . پا مچ مفصل فلکشن پالنتار و اورژن : عمل

 



 عضله نازک نی کوتاه 
Peroneus brevis  

 دو سوم باالیی استخوان نازک نی: سر ثابت 
 بخش خارجی پایه استخوان پنجم کف پا : سر متحرک 

 پالنتار فلکشن : عمل 
 اورژن مچ پا   

 



 تا کننده دراز انگشتان پا 
Flexor digitorum longus 

   نی درشت خلفی بخش : ثابت سر
 . پا انگشتان بند پایی کف سطح پایه : متحرک سر

 و کف مفصل ، انگشتان بند فلکشن : عمل
  پا انگشتان اول مفصل  

   فلکشن پالنتار

      پا مچ اینورژن



 تا کننده دراز انگشتان 
Flexor hallucis longus  

 دو سوم بخش پایینی و خلفی نازک نی  : سر ثابت 
 بخش کف پایی پایه استخوان بند دوم انگشت شست پا: سر متحرک 

 . پالنتار فلکشن و اورژن مچ پا : عمل 



 تا کننده دراز انگشتان 
Flexor hallucis longus 

دو سوم بخش پایینی و : سر ثابت 
 .خلفی نازک نی 

بخش کف پایی پایه  : سر متحرک 
 استخوان بند دوم انگشت پا 

تا کننده بند انگشت شست و : عمل 
 مفصل کف پا 

 پالنتار فلکشن 

 اینورژن مچ پا  



 عضله ساقی خلفی
Tibialis posterior 

   . میباشد پا ساق خلفی بخش
 نی نازک سوم دو داخلی سطح و نی درشت باالی سوم دو سطح : ثابت سر
  سه و پاشنه ، تاسی استخوان و ناوی استخوان داخلی سطح پایین : متحرک  سر

   .میخی استخوان

   اینورژن و فلکشن پالنتار : عمل


