
 آناتومی عضالت و حرکت شناسی 

 

سهیال نجفی : مدرس   



 سطوح حرکتی بدن 

   (ساجیتال ) سطح سهمی 

 ( فرونتال ) سطح عرضی 

 (  هوریزنتال ) سطح افقی 



 سطح سهمی یا ساجیتال 

  سطح این . ( خلفی – قدامی ) گرفته قرار بدن عقب به جلو از سطح این
 . میکند تقسیم راست و چپ نیمه دو به را بدن

   اکستنشن هایپر ، فلکشن هایر ، اکستنشن ، فلکشن : حرکات  
 ( میشوند انجام سطوح موازی حرکات )



 سطح عرضی یا فرونتال 

  تقسیم عقبی و جلویی نیمه دو به را بدن و است عمودی سطح یک
 .میکند



 حرکات حول سطح فرونتال و محور ساجیتال 

ابداکشن 

  اداکشن 

  (  لترال فلکشن ) تاشدن جانبی 

  هایپرابداکشن 

 هایپر اداکشن 

  برگشت از حرکت هایپراداکشن 

 برگشت از حرکت تاشدن جانبی  



 سطح افقی یا هوریزنتال 

 .سطح افقی بدن را به دو نیمه باالیی و پایینی تقسیم میکند 
 
 
 
 
 

 مرکز آن به که میکنند قطع را یکدیگر ای درنقطه حرکتی سطوح
   . میگویند ثقل



 محور حرکتی عمودی یا ورتیکال 

   چرخش یا چپ و راست 

    چرخش به داخل و خارج 



 سطح و محورهای حرکتی 

   محور فرونتال  –سطح ساجیتال 
   محور ساجیتال  –سطح فرونتال 
 محور ورتیکال  -سطح هوریزنتال 



 حرکات کتف 

 الویشن

 که میگیرد صورت شکلی به و میشود کشیده باال ها شانه حرکت این در

  . میرود باال به ها مهره ستون موازات به کتف داخلی لبه

 دستها بردن باال و شانه کشیدن باال توسط کتف باالیی کشش حرکت

   . میشود انجام



کشش باالیی کتف   Elevation 

 عضالت الویتور یا باال کشنده کتف
   
عضالت گوشه ای 
 متوازی االضالع 
 ذوزنقه    2و  1بخش 



Depression کشش پایینی کتف یا 

 این حرکت توسط عضالت  
عضله سینه ای کوچک 
  عضله تحت ترقوه ایی 
  عضله بخش چهار عضله ذوزنقه 
    عضله پشتی بزرگ 

 .  صورت میگیرد

 



 دور شدن کتف ها یا پروتراکشن یا ابداکشن

  ستون از بطوریکه بدن میانی خط از بیرون طرف به کتف استخوان حرکت

 ستون موارات به تقریبا کتف استخوان داخلی لبه و شود دور ها مهره

   . بماند باقی فقرات



 نزدیک شدن یا اداکشن یا ریتراکشن کتف 

 گفته بدن میانی خط به کتف شدن نزدیک به کتف ریتراکشن
 . میشود

    



 چرخش باالیی استخوان کتف 

 زاویه و میشود برده سر باالی به دست که میشود ایجاد زمانی حرکت این
  خط به کتف فوقانی زاویه و میشود دور بدن میانی خط از کتف تحتانی
  . میشود نزدیک بدن میانی

 :درگیر عضالت
   ذوزنقه عضله 4 و 2 بخش•

   قدامی ای دندانه عضله تحتانی الیاف•



 چرخش پایینی استخوان کتف 

 :عضالت درگیر 

 عضله سینه ای کوچک 

 (بزرگ و کوچک) متوازی االضالع 



 بلند کردن لبه پایینی استخوان کتف 

 .   اینکار با حرکت هایپراکستنشن استخوان بازو حاصل میگردد 



Trapezius عضله ذوزنقه 

  دارای سه بخش فوقانی ، میانی و تحتانی میباشد  . 
 ذوزنقه   1بخش 

 استخوان پس سری : سر ثابت 

 یک سوم ابتدای لبه سطح خلفی استخوان ترقوه: سر متحرک 

 کشش باالیی استخوان ترقوه   : عمل 



 



عضله ذوزنقه  2بخش   

 گردن پشت در گردنی لیگامنت : ثابت سر  

 آخرمی ی زائده : متحرک سر

 و کتف ( اداکشن ) کننده نزدیک ، ( الویشن ) باالیی کشش : عمل

  آن باالیی چرخش



 



عضله ذوزنقه  3بخش   

   پشتی مهره سه و گردنی هفتم مهره شوکی ی زائده : ثابت سر

  . کتف خار : متحرک سر

 طوری عضله انقباض جهت . بدن میانی خط به کتف کننده نزدیک عمل

  بدن میانی خط به کتف و شده وراد افقی شکل به نیرو که است

    . میشود نزدیک



عضله ذوزنقه  4بخش   

  . پشتی مهره دوازدهمین تا چهارمین شوکی ی زائده : ثابت سر

   کتف خار ریشه : متحرک سر

  . باالیی چرخش ، کتف کننده نزدیک ، کتف کشیدن پایین : عمل



 Rhomboid عضله متوازی االضالع 

این عضله در زیر عضله ذوزنقه قرار دارد و به دو قسمت متوازی االضالع  
   .میشودکوچک و بزرگ تقسیم 



 زائده های شوکی هفتمین مهره های گردنی و پنجمین مهره پشتی  : سر ثابت 

 لبه داخلی استخوان کتف  : سر متحرک 

 .کشش باالیی ، نزدیک کنندگی و چرخش پایینی کتف : عمل

 نیروی عمودی باعث کشش باالیی•

 نیروی افقی باعث نزدیک شدن استخوان های کتف میشود  •

 .چرخش پایینی کتف توسط الیاف قسمت پایین این عضله صورت میگیرد•



عضله گوشه ای   Levator scapula 

 عضله اول قسمت زیر در ، گردن خلفی و خارجی قسمت در عضله این
 . دارد قرار ذوزنقه

 گردنی اول مهره 4 عرضی زائده : ثابت سر
  خار ریشه و فوقانی زاویه بین کتف استخوان داخلی لبه : متحرک سر

 کتف
 : عمل
  کتف باالیی کشش  
کننده نزدیک 
  کتف استخوان پایینی دهنده چرخش   
     



Levator scapula 

 



 Serratus anterior  دندانه ای قدامی  

  . میشود کشیده ها دنده روی بر و دارد قرار کتف استخوان زیر در عضله این

 . سینه قفسه جانبی سطح در اول دنده نه باالی قسمت : ثابت سر

  و فوقانی زاویه بین کتف استخوان قدامی سطح داخلی لبه : متحرک سر

 تحتانی

 چرخش و ( پروتراکشن ) بدن میانی خط از کتف کردن دور : عمل

    . آن باالیی



Serratus anterior 

 



عضله سینه ای کوچک   Pectoralis minor 

 .این عضله در جلو سینه و زیر عضله سینه ای بزرگ قرار دارد 

 .دنده های سوم ، چهارم ، پنجم : سر ثابت 

 زائده غرابی استخوان کتف: سر متحرک 

دور کننده کتف ، پایین کشنده آن ، چرخش دهنده پایینی و بلند : عمل 

 . کردن زاویه تحتانی کتف 

 



Pectoralis minor 

 



 
 
 

هر دو عمل عضله سینه ای کوچک و دندانه ای قدامی 

 را بر عهده دارند ( پروتراکشن ) دورکنندگی کتف 



 Subclavius   عضله تحت ترقوه ای 

  پوشانیده بزرگ ای سینه عضله توسط و دارد قرار ترقوه زیر در عضله این

  . میشود



 غضروف دنده اول : سر ثابت 
 .  سطح تحتانی نیمی از استخوان ترقوه : سر متحرک 

 جناغ  –ثابت کننده مفصل ترقوه : عمل 
 . به مقدار کم پایین کشنده استخوان ترقوه 

 



 حرکات کتف 

 ذوزنقه و عضله گوشه ای 2و  1بخش : الویشن 

 ذوزنقه و سینه ای کوچک    4بخش : دپرشن 

 ذوزنقه  4،  3،  2متوازی االضالع ، بخش : ریتراکشن 

 دندانه ای قدامی ، سینه ای کوچک  : پروتراکشن 

 



 



   Deltoid  عضله دلتویید یا دالی    

 .  این عضله از عضالت سطحی بدن میباشد و شامل سه قسمت است
 .عبارتند از قدامی ، میانی ، خلفی

 یک سوم بخش خارجی استخوان ترقوه ، باال زائده آخرمی و خار کتف  : سر ثابت 
 وسط سطح خارجی استخوان بازو: سر متحرک 

 (دور شدن بازو از خط میانی بدن ) عمل اصلی عضله ابداکشن استخوان بازو 
 بخش قدامی در حرکات فلکشن ، فلکشن افقی و چرخش داخلی بازو به

 کار میرود
  الیاف میانی ابداکشن بازو را موجب میشود. 
  الیاف خلفی در حرکات اکستنشن ، هایپر اکستنشن ، اکستنشن افقی و

    .چرخش خارجی استخوان بازو به کار میرود 

  



 



 Supraspinatus  عضله فوق خاری 

 .در حفره فوق خاری زیر عضله ذوزنقه قرار دارد 
 . حفره باالی خار کتف : سر ثابت 

 باال برجستگی بزرگ بازو : سر متحرک 
 ابداکشن ، چرخش دهنده خارجی  : عمل 

 استخوان بازو  



Supraspinatus 

 



  Pectoralis major عضله ای سینه ای بزرگ

 خوبی به و میباشد سطحی صورت به ، سینه قفسه جلوی در که بزرگی عضله
  . است لمس قابل

  . میشود تقسم ای ترقوه و جناغی بخش دو به



  ترقوه قدامی داخلی سطح سوم دو : ای ترقوه بخش : ثابت سر

   اول دنده شش غضروف ، سینه جناغ استخوان قدامی لبه : جناغی بخش

  5 تقریبی فاصله در بازو استخوان خارجی سطح : بخش دو هر : متحرک سر

  . بازو استخوان سر از سانتیمتری

فلکشن ، فلکشن افقی ، چرخش داخلی استخوان بازو و : بخش ترقوه ای : عمل 

 . همچنین ابداکشن استخوان بازو

 اداکشن  ، فلکشن افقی و چرخش داخلی بازو : بخش جناغی 



   Coracobrachialis عضله غرابی بازویی 

 زائده غرابی استخوان کتف : سر ثابت 

سطح داخلی و میانی استخوان بازو ، درست در نقطه مخالف : سر متحرک 

 .و روبه روی محل چسبندگی عضله دلتویید 



 و بازو استخوان داخلی چرخش و اداکشن ، افقی فلکشن ، فلکشن : عمل

  . میدهد انجام اکستنشن باشد سر باالی دست که زمانی



 Latissimus dorsi عضله پشتی بزرگ 

زائده شوکی شش مهره پشتی و تمام مهره های کمری و سطح : سر ثابت 

تاج خاصره و سه دنده پایینی و زاویه  (ساکروم ) خلفی استخوان خاجی 

 . تحتانی کتف 

سطح قدامی استخوان بازو و موازی با تاندون عضله سینه ای  : سر متحرک 

 بزرگ  

-اداکشن بسیار قوی ، اکستنشن ، پایین کشنده کتف : عمل

 . هایپراکستنشن ، اکستنشن افقی ، چرخش داخلی بازو 



 



  Teres major عضله گرد بزرگ 

   کتف استخوان تحتانی زاویه : ثابت سر

  پشتی عضله چسبندگی محل از تر جلو ، بازو استخوان قدامی سطح : متحرک سر

 بزرگ

    بازو اکستنشن ، بازو داخلی چرخش ، اداکشن : عمل



 



  عضله گرد کوچک و تحت خاری 
infraspinatus & Teres minor 

 .هر دو عضله عمل یکسان انجام میدهند و در کنار یکدیگرقرار میگیرند 

 عضله تحت خاری ، حفره تحت خاری  : سر ثابت 

 عضله گرد کوچک ، لبه خارجی کتف

 (  در سطح خلفی ) سر متحرک هر دو عضله به برجستگی استخوان بازو 

چرخش خارجی ، اکستنشن افقیی اسیتخوان بیازو و همچنیین در     : عمل 

 .    حرکتهای ابداکشن و فلکشن نیز دخالت دارد 



 



 



 عضله تحت کتفی 

 عضله مثلثی شکل در زیر استخوان کتف 

 .با بلند کردن لبه استخوان کتف در زیر این استخوان لمس میشود 

 .تمام حفره تحت کتفی :سر ثابت 

 برجستگی کوچک استخوان بازو: سر متحرک 

 چرخش داخلی استخوان بازو : عمل 

در  عضله دلتویید به تحت خاری و گرد کوچک این عضله با دو عضله 

 کمک میکنند   ابداکشن و فلکشن حرکت های 


