
 

 

 (suizepart)عضله ذوزنقه 

 

 این عضله چهار قسمت دارد

 . مهره های تا مهره دوازدهم سینه ایزائده شوکی ، استخوان پس سری: سر ثابت 

 خار کتفون ، میورآکزائده . تدای لبه سطح خلفی استخوان ترقوهیک سوم اب: سر متحرک 



 

 

نده کتف و چرخش دهنده کتف نزدیک کن کشش باالیی، کشش باالیی استخوان ترقوه: عمل 

 باالیی آن 

 (udmobmaht)عضله متوازی االضالع 

 

 . زائده های شوکی هفتمین مهره گردنی و پنج مهره پشتی : سر ثابت 

 لبه داخلی استخوان کتف : سر متحرک 

 کنندگی و چرخش پایینی استخوان کتفکشش باالیی ، نزدیک : عمل 



 

 

 ( retismu taizrrie) باال برنده کتفعضله 

 

 زائده عرضی چهار مهره اول گردنی : سر ثابت 

 . لبه داخلی استخوان کتف بین زاویه فوقانی و ریشه خار کتف : سر متحرک 

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



 

 

 (teuuisrt iuseuamu)دندانه ای قدامی 

 

 

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

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

 . دور کننده کتف از خط میانی بدن و چرخش باالیی آن : عمل 



 

 

 (zeasmuirat oaumu)سینه ای کوچک 

 

 دنده های سوم ، چهارم و پنجم : سر ثابت 

 زائده غرابی استخوان کتف : سر متحرک 

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



 

 

 (hersmah)عضله دالی

 

 . یک سوم بخش خارجی استخوان ترقوه ، باالی زائده اخرمی و خار کتف : سر ثابت 

 وسط سطح خارجی استخوان بازو : سر متحرک 

 . بطور کلی کار این عضله دور کننده استخوان بازو از خط میانی بدن می باشد : عمل 



 

 

 (zeasauirat oicmu)عضله سینه ای بزرگ 

 

 

 . دو سوم داخلی و قدامی استخوان ترقوه : بخش ترقوه ای  :سر ثابت 

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

سطح خارجی استخوان بازو در فاصله تقریبی پنج سانتیمتری از سر : هر دو بخش : سر متحرک 

 . استخوان بازو 

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

   .فلکشن افقی و چرخش داخلی ( کننده بازو  نزدیک) آداکشن : بخش جناغی 



 

 

 (risattaort hmuta): عضله پشتی بزرگ 

 

سطح خلفی استخوان  وزائده شوکی شش مهره پشتی و تمام مهره های کمری ، : سر ثابت 

 . ، تاج خاصره و سه دنده پایینی و زاویه تحتانی کتف ( ساکروم ) خاجی 

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

و پایین کشنده کتف ، هایپر اکستنشن ، بسیار قوی ، اکستنشن ، ( نزدیک کننده ) آداکشن : عمل 

 . اکستنشن افقی و چرخش داخلی استخوان بازو 



 

 

  (baaezt: )عضله دو سر بازویی

 

 . سر دراز آن به باالی حفره دوری و سر کوتاه به زائده غرابی استخوان کتف متصل است : سر ثابت 

 برجستگی استخوان زند زبرین : سر متحرک 

 . سر دراز آن دور کننده استخوان بازو و چرخش خارجی آن را باعث می شود : عمل 



 

 

 (suaaezt)عضله سه سر بازویی 

 

ه نیمه باالیی سطح خلفی استخوان بازو و سر میانی آن به دو سوم سر بیرونی آن ب: سر ثابت 

 . استخوان بازو متصل است بخش پایینی سطح خلفی 

 . زائده آرنجی استخوان زند زیرین : سر متحرک 

بر روی مفصل شانه حرکات اکستنشن و آداکشن استخوان بازو و بر روی مفصل آرنج : عمل 

 .باشد اکستنشن یا باز کننده آرنج می 



 

 

 sartorius عضله خیاطه 

 

بلند ترین عضله بدن است که به طور سطحی و مورب از قسمت خارجی ران ، به سمت داخل ران 

 . کشیده شده است و لمس کردن آن مشکل است 

 . بریدگی بین خار خاصره قدامی فوقانی و خار خاصره تحتانی : سر ثابت 

 . قسمت باال و داخل استخوان درشت نی : سر متحرک 

  .فلکشن ، آبداکشن و چرخش خارجی استخوان ران : عمل 



 

 

 gluteus maximus سرینی بزرگ 

 

بخش خلفی استخوان خاصره و همچنین سطح خلفی استخوان خاجی و کنار استخوان : سر ثابت  

 دنبالچه 

 . بخش خلفی استخوان ران : سر متحرک 

 . و چرخش دهنده خارجی مفصل ران ( اکستنشن و هایپر اکستنشن ) باز کننده : عمل 



 

 

  )gluteus minimus (gluteus medius (کسرینی کوچو  (سرینی میانی

 

  خاصره تاج پایین در خاصره حفره خلفی سطح: میانی: سر ثابت 

 لگن خلفی سطح: کوچک

  ران بزرگ برجستگی خارجی سطح: میانی: سر متحرک 

 ران بزرگ برجستگی قدامی سطح :کوچک

 دور کردن ران : میانی: عمل 

 دور کردن ران :کوچک



 

 

 Adductor magnus نزدیک کننده ی بزرگ

 

 . جلوی استخوان عانه : سر ثابت 

 . تقریبا سر تا سر طول بخش داخلی و قدامی استخوان ران : سر متحرک 

این عضله در حرکت فلکشن و آداکشن و چرخش داخلی مفاصل ران ، الیاف بخش قدامی : عمل 

 . الیاف بخش میانی در حرکت اکستنشن کمک می کند 



 

 

 Adductor longus عضله نزدیک کننده طویل 

 

 . سطح قدامی استخوان عانه : سر ثابت 

 . بخش میانی استخوان ران : سر متحرک 

و چرخش دخنده ( درجه اول  07تا ) نزدیک کننده استخوان ران و کمک به عمل فلکشن : عمل 

 . داخلی استخوان ران 



 

 

 Adductor brevis عضله نزدیک کننده کوتاه 

 

 ( . در جلو ) استخوان عانه : سر ثابت 

 .بخش باالیی خط خشن استخوان ران : متحرک سر 

 . نزدیک کننده مفصل ران و کمک به عمل فلکشن و چرخش داخلی ران : عمل 



 

 

 Gracilis عضله راست داخلی 

 

 . لبه داخلی شاخه نزولی استخوان عانه : سر ثابت 

 . زیر برجستگی استخوان درشت نی در بخش داخلی : سر متحرک 

 نزدیک کننده مفصل ران ، کمک به فلکشن و چرخش داخلی استخوان ران : عمل 



 

 

 گروه عضالت همسترینگ

 Semitendinosus عضله نیم وتری 

 

 برجستگی ورکی استخوان ورک : سر ثابت 

 . بخش قدامی و داخلی استخوان درشت نی ، در کنار تاندون عضله راست داخلی : سر متحرک 

اکستنشن و هایپر اکستنشن مفصل ران و کمک به عمل چرخش داخلی استخوان ران و : عمل 

 . نزدیک کننده این استخوان 



 

 

 Semimembranons عضله نیم غشایی

 

 . برجستگی ورکی استخوان ورک : سر ثابت 

 (. برجستگی داخلی ) بخش خلفی و داخلی استخوان درشت نی : سر متحرک 

اکستنشن و هایپر اکستنشن مفصل ران و کمک به چرخش داخلی و آداکشن مفصل فوق ، : عمل 

  . در واقع حرکتهای آن مشابه عضله نیم وتری می باشد 



 

 

 Biceps femorisدو سر رانی 

 

 . برجستگی ورکی استخوان ورک : سر ثابت 

 . برجستگی خارجی استخوان درشت نی و سر استخوان نازک نی : سر متحرک 

  کمک به باز کردن زانو. خم کردن ران و چرخش خارجی ران:  عمل



 

 

 Outward rotators چرخش دهنده خارجی 

 

شش عضله هستند که در ناحیه لگن و ران به طور عمقی افقی قرار گرفته اند و به استخوان ران 

 . چرخش خارجی می دهند 

 . بخش خلفی و قدامی خاجی و خاصره : سر ثابت 

 . برجستگی بزرگ استخوان ران : سر متحرک 

  . چرخش خارجی مفصل ران : عمل 



 

 

 Popliteus عضله رکبی 

 

 لقمه خارجی استخوان ران  :سر ثابت  

 بخش خلفی استخوان درشت نی :سر متحرک

 . این عضله فلکشن زانو و چرخش داخلی استخوان درشت نی از مفصل :عمل



 

 

 Gastrocnemius عضله دو قلو  

 

این عضله دارای دو سر ثابت می باشد که به بخش خلفی دو برجستگی داخلی و : سر ثابت

 . خارجی استخوان را متصل می باشد 

 . عضله به تاندون آشیل و سطح خلفی استخوان پاشنه متصل است  :سر متحرک 

 فلکشن زانو ، دورسی فلکشن مچ پا: عمل

 



 

 

 anterior tibialisساقی قدامی 

 

 . دو سوم باالیی بخش خارجی درشت نی : سر ثابت 

 . سطح داخلی کف پایی اولین استخوان میخی و پایه اولین استخوان کف پایی : سر متحرک 

  . دورسی فلکشن مچ پا و اینورشن مفصل قاپ و ناوی : عمل 



 

 

 پستانی جناغی چنبری 

 

عضله بزرگی است که در دو طرف ناحیه گردن قرار گرفته است و در مواقعی که سر را به طرف 

 . مخالف بچرخانیم قابل لمس می باشد 

 . با دو سر بر روی استخوان جناغ و ترقوه اتصال می یابد : بت اسر ث

 . زائده پستانی استخوان گیجگاهی : سر متحرک 

هر دو طرف ، فلکشن مفصل مهره اطلس و استخوان پس سری و ادامه انقباض موجب : عمل 

 . فلکشن مهره های گردنی می گردد



 

 

 Erector spinae عضالت راست کننده ستون مهره ها 

 

بخش خلفی ستون مهره ها در ناحیه گردنی ، پشتی ، کمری ، تاج خاصره ای ، سطح : سر ثابت 

 . خلفی خاجی و نه دنده پایینی 

زائده پستانی استخوان گیجگاهی ، بخش خلفی مهره های گردنی ، پشتی ، کمری : سر متحرک 

 .و دوازده دنده قفسه سینه 

مفصل اطلس و استخوان ( شن ، هایپر اکستنشن اکستن) در هر دو طرف سبب باز شدن : عمل 

 . پس سری و به طور کلی ستون مهره ها می شود 



 

 

 Rectus abdominis راست شکمی 

 

 . لبه فوقانی عانه : سر ثابت 

 . غضروف دنده ای پنجم ، ششم و هفتم دنده ها : سر متحرک 

 . یک طرف فلکشن جانبی ستون مهره ها . در هر دو طرف ، فلکشن ستون مهره ها : عمل 



 

 

 Transverse abdominal عضله عرضی شکمی  

 

 . لبه داخلی تاج خاصره و سطح غضروفهای شش دنده پایینی قفسه سینه : سر ثابت 

 . نوار وتری جلوی شکم : سر متحرک 

 کشش دیواره شکم به داخل و کمک به بازدم تنفسی : عمل 



 

 

 عضالت چهار سر ران

  Rectous femoris  رانیعضله راست 

 

دارای دو سر است ، یکی به خار خاصره ای تحتانی قدامی و دیگری به باالی حفره حقه : سر ثابت 

 . ای متصل است 

 . لبه باالئی استخوان کشکک : سر متحرک 

 . کردن ران راست کردن زانوخم :  عمل



 

 

    vastus medialis   عضله پهن درونی

 

 قسمت داخلی خط خشن استخوان ران :سر ثابت

 کشکک و از طریق تاندون کشکک به برجستگی درشت نی :سر متحرک 

 باز کردن زانو : عمل



 

 

    vastus intermedius عضله پهن میانی

 

  بخش قدامی تنه استخوان ران: بتسر ثا

 کشکک و از طریق تاندون آن به برجستگی درشت نی :سر متحرک 

 باز کردن زانو : عمل



 

 

 vastus lateralis عضله پهن خارجی

 

 قسمت خارجی خط خشن استخوان ران :سر ثابت

 کشکک و از طریق تاندون آن به برجستگی درشت نی :سر متحرک 

 باز کردن زانو : عمل



 

 

 quadratus lumborum عضله مربع کمری

 

 تاج خاصره :سر ثابت

 زائده عرضی مهره اول تا چهارم کمری و نیمه داخلی دنده دوازدهم :سر متحرک 

 کمک به ثبات کمر ، خم کردن جانبی و باز کردن کمر : عمل


