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نوشتهشده بدنسازی مربیان و بدنسازی رشته مخصوصًا ورزشکاران برای کتاب این
کهمیخواهیدباآناتومیعضله،تمرینتقويتیبرایهر گرمربیياورزشکاریهستید است.ا

کتابدرستیرادردستداريد. عضلهوآنالیزتمريناتبدنسازیآشناشويد

نویسنده )ابوالفضل زاهدی( کیست؟

از اصالحی حرکات و ورزشی آسیبشناسی گرايش در تربیتبدنی فوقلیسانس بنده
کتابهایمتعددديگرینیزدرزمینهبدنسازی کتاب، دانشگاهتهرانهستم.بهغیرازاین
نوشتهام.همچنینصاحبسايتwww.arnoldsho.comهستم.باتلفیقعلموعمل
کتاب این نوشتن به آوردهام، بهدست مربیگری و کتابها باخواندن اینسالها در که

کردم. اقدام

چرا این کتاب را نوشتم؟
تمرین عضالت، آناتومی از مربیان و ورزشکاران از تعدادی کافی اطالع عدم دلیل به
رشته به را کتاب این تا شدم مصمم بدنسازی تمرينات آنالیز و عضله هر برای بدنسازی

تحریردربیاورم.

کوتاه کوتاه به مطالب  سفری 

وسوم دوم درفصل میشويد. آشنا پايه حرکات اصطالحشناسی با کتاب اول درفصل
آناتومی ديگر فصلهای در کرد. خواهید درک را عضله و استخوان ویژگیهای کتاب،
کمربندشانه،شانه،آرنج،ران،زانوومچپاراتوضیحخواهم استخوان،عضالتومفاصل
آنالیزحرکاتبدنسازیخواهمپرداخت.امیدوارمهرچقدرازنوشتناین دادودرنهايتبه
کتابلذتببريد.پسبا کتابذوقزدهشدمولذتبردم،شماهمهمانقدرازخواندناین

کنیم. منهمراهشويدتااینسفرهیجانانگیزراهرچهزودترآغاز





 

مقدمه حرکت شناسی

فصل  اول





11

سی
شنا

ت
حرک

مه
قد

:م
ول

لا
ص

ف

علم که است روشی همان به عضالت، بررسی و مطالعه ساختاری، شناسی حرکت
وهمچنینساختمانهای اینعلم،ساختمانهایعضالنی در بدانمیپردازد. الحرکات
اسکلتیبررسیمیشوند.استخوانهایبدن،بهویژهاستخوانهایناحیهمفاصل،اشکال
کهباعثبهبوديامحدوديتحرکتمیشوند.عضالتنواحی واندازههایمختلفیدارند

مختلفبدنازنظراندازه،شکلوساختمانبايکديگربسیارمتفاوتاند.

استفاده کتاب این از که افرادی کثر ا دارد. وجود انسان بدن در عضله 6۰۰ از بیش
کثرعضالت کاملدربارهجزئیاتهريکازاینعضالتندارندزیراا گاهی میکنند،نیازیبهآ

کهدرنواحیدستها،پاهاوستونفقراتقراردارند. کوچکیهستند بدنانسان،عضالت

زمینههای در که افرادی سایر و بدنی تربیت معلمان و ورزشکاران بدنسازی، مربیان
گروههای تمام مورد در کافی دانش و اطالعات بايد میکنند، فعالیت سالمتی به مربوط
عضالنیبزرگبدنداشتهباشند،بهاینترتیبآنانمیتوانندنحوهتقويت،بهبودوحفظ
گاهی،اساسبرنامههای اندامهایمختلفبدنانسانرابهديگرانبیاموزند.ایندانشوآ

تربیتبدنیرابرایتقويتوحفظتمامعضالتبدنانسانتشکیلمیدهد.

دستگاه های عضالنی و اسکلتی

کهازسایردستگاههای دستگاهاسکلتیبدنانساناز۲۰6استخوانتشکیلشدهاست
کهبااین بدننگهداریومحافظتمیکندونیزمحلاتصالعضالتبهاستخوانهاست
بندی استخوان بخش دو به انسان بدن بندی استخوان میشود. ممکن حرکت اتصال
محوریواستخوانبندیضمیمهایتقسیممیشود.استخوانبندیضمیمهایازضمائم
که کمربندلگنیساختهشدهاستدرحالی کمربندشانهایو يااندامهایفوقانیوتحتانی،
استخوانبندیمحوریشاملاستخوانهایجمجمه)سروصورت(،ستونمهره،دندهها

وجناغسینهاست.

ح حرکتی )شکل 1-1( سطو

کنیم،توصیفآنهابراساس وقتیمفاصلمختلفبدنوحرکاتآنهاراتجزيهوتحلیل
سطوحویژهحرکتیمفیدخواهدبود.

کرد.همان حرکاتمختلفمفصلرامیتوانبراساسسهسطحویژهحرکتیطبقهبندی
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کهعمودبرآنسطح کهحرکتدريکسطحانجاممیشود،مفصلنیزحوليکمحور طور
گرچههريکازحرکاتمفصلرامیتواندريکیازسهسطححرکتیدسته استمیچرخد.ا
بهطورمطلقدريکسطحویژهاتفاقنمیافتدبلکهبه کرد،ولیحرکاتمامعمواًل بندی
عنوانتلفیقیازحرکاتدربیشترازيکسطحانجاممیشود.اینحرکاتسطوحترکیبی،

کهدرسطوحموربيامایلحرکتیرخمیدهند،توصیفمیشوند. همانطور

سطح سهمی یا سطح قدامی خلفی )ساجیتال(1:اینسطحازجلوبدنبهطرفعقبعبور

حرکاتخم رابهدونیمهمساویوقرينهراستوچپتقسیممیکند.معمواًل کرده،بدن
کردنمفصلآرنج،بازکردنمفصلزانوياحرکتدرازونشستدر کردنوبازکردنمانندخم

اینسطحانجاممیشود.

سطح عرضی یا جانبی )فرونتال(2:سطحعرضیکهبهسطحتاجینیزمعروفاست،بهطور

کرده،بدنرابهدونیمهقدامیوخلفیتقسیم عرضیازيکطرفبدنبهطرفديگرعبور
کردنمانندحرکتنشرازجانببادمبل،جکدرژيمناستیک میکند.حرکاتدورونزديک

کردنجانبیستونمهرهدراینسطحانجاممیشود. وحرکتخم

سطحافقیبهصورتموازیباسطحزمین،ازيکطرفبدن سطح افقی )هوریزنتال(3: 

حرکات کرده،بدنرابهدونیمهفوقانیوتحتانیتقسیممیکند.معمواًل بهطرفديگرعبور
چرخشیازقبیلچرخشداخلیوچرخشخارجیساعدوچرخشستونمهرهدراینسطح

انجاممیشود.

محورهای چرخشی 

محور سهمی یا سطح قدامی خلفی4:محورسهمینیزهمانندسطححرکتیسهمی،ازجلو

بهطرفعقببدنعبورمیکندوبرسطححرکتیعرضیياسطحتاجیعموداست.

محور عرضی یا جانبی5: محورعرضینیزهمانندسطححرکتیعرضیازيکطرفبدنبه

کرده،برسطححرکتیسهمیعمودمیشود. طرفديگرعبور

محور طولی یا عمودی6:محورطولیبهطورمستقیمازبخشفوقانیسربهطرفپایین

1. sagittal plane
2. frontal plane
3. transverse or horizontal plane
4. sagittal axis
5. frontal axis
6. vertical axis
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کرده،برسطححرکتیافقیعمودمیشود. عبور

شکل۱-۱:سطوححرکتی

حرکات در مفصل

مفاصل از بعضی دارد. بستگی مفصل بهساختمان زيادی میزان به مفصل در حرکات
کردن بدنمیتوانندچندنوعحرکتانجامدهند،برخینیزفقطقادربهانجامحرکاتخم
وسیعی دامنه در را مختلفی حرکات نیز مفاصل از بعضی که حالی در کردنهستند، باز و
برایتوصیفحرکت ازاصطالحاتمربوطبهحرکت،ممکناست انجاممیدهند.بعضی
کهاصطالحاتديگر،بهطورنسبیبرایتوصیف کارمیرود،درحالی چندمفصلبدنبه

کاربردهمیشود. گروهیازمفاصلبه حرکتيکمفصلویژهيا

اصطالحات عمومی حرکتی

کرده،ازخط دورکردن1: دراینحرکت،انداممربوطدرسطحعرضیبهطرفخارجحرکت

کناربدنبهحالتافقی میانیبدندورمیشود،مانندباالبردندستهاوپاهااز

کردن2: دراینحرکت،انداممربوطدرسطحعرضی،ازحالتدورشدهبهطرفخط نزدیک 

کناربدنوبرگشتران میانیبدنحرکتدادهمیشود،مانندپایینآوردندستهابهطرف

1. abduction
2. adduction
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بهوضعیتتشريحی.

يکديگر طرف به درسطحسهمی  معمواًل استخوانها حرکت، این انجام با کردن1:  خم 

که کاهشمیيابد؛مانندمفصلآرنجهنگامی حرکتمیکنندودرنتیجهزاويهبینمفصل
کشیدهمیشود. انگشتانومچدستبهطرفشانه

در و ازهمدورمیشوند درسطحسهمی استخوانهامعمواًل اینحرکت، در کردن2:  باز 

کهانگشتانومچدستبهطرف نتیجهزاويهبینمفصلافزايشمیيابد؛مانندهنگامی
پایینحرکتداده،ازشانهدورمیشوند.

ترسیممیکند. را يامخروط کهيکقوس اندام واريک ودایره دوران3:حرکتدورانی

گاهی کردناست. کردن،بازکردن،دورکردنونزديک حرکتدورانی،ترکیبیازحرکاتخم
که گويند؛مانندزمانی کردنبهاطراف(نیزمی کردندورانی)خم اوقاتاینحرکتراخم

مفاصلشانهورانحوليکنقطهثابت،بهصورتدورانیحرکتمیکنند.

دورکردن مورب4:حرکتانداممربوطازوسطسطحفرضیموربودورشدنازخطمیانیبدن

کردن مورب5: حرکتاندامازوسطسطحفرضیموربونزديکشدنبهخطمیانی نزدیک 

بدن.

چرخش خارجی6:دراینحرکت،استخواندرسطححرکتیافقی،حولمحورطولیخود

اینحرکتبهعنوانچرخشبهطرفبهطرف ازخطمیانیبدندورمیشود. چرخیده،
بیروننیزمعروفاست.

چرخش داخلی7:دراینحرکت،استخواندرسطححرکتیافقیحولمحورطولیخود،

داخل بهطرف حرکتچرخش عنوان به حرکت این میچرخد. بدن میانی بهطرفخط
معروفاست.

1. flexion
2. extension
3. circumduction
4. diagonal abduction
5. diagonal adduction
6. external rotation
7. internal rotation
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اصطالحات حرکتی مچ پا و پا

کنار يا خارج طرف به پا کف حرکت این در خارج(: طرف به پا کف )چرخش اورشن1

پا داخلی لبه روی که زمانی مانند میشود، متمایل بیرون طرف به نتیجه در چرخیده،
میايستیم.

اینورشن2)چرخشکفپابهطرفداخل(:دراینحرکت،کفپابهطرفداخلچرخیده،

درنتیجهکفپابهطرفداخلمتمایلمیشود،مانندزمانیکهرویلبهخارجیپامیايستیم.

کهدرنتیجهآنپنجههایپا کردنمچپا کردنمچپا(:حرکتخم دورسی فلکشن3)خم

بهبخشقدامیاستخواندرشتنینزديکمیشوند.

يا پا ناحیه آن درنتیجه که پا بازکردنمچ پا(:حرکت )کشیدهشدنمچ پالنتارفلکشن4

استخوان قدامی بخش از کاماًل پا پنجههای نتیجه در شده، کشیده کاماًل پا پنجههای
درشتنیدورمیشوند.

اصطالحات حرکتی مفصل زندزیرینی-زندزبرینی

به داخلچرخیده، بهطرف زندزبرین استخوان اینحرکت، در ساعد5:  داخلی  چرخش 

که گرفته،درنتیجهساعددروضعیتیقرارمیگیرد حالتموربرویاستخوانزندزیرینقرار
کفدستروبهطرفپاییناست. درآن

چرخش خارجی ساعد6:دراینحرکت،استخوانزندزبرینبهطرفخارجچرخیده،به

که گرفته،درنتیجهساعددروضعیتیقرارمیگیرد حالتموازیبااستخوانزندزیرینقرار
کفدستروبهطرفباالست. درآن

کمربند شانه و مفصل شانه اصطالحات حرکتی 

برگشت حرکت مانند پایین، طرف به شانه کمربند حرکت شانه7:  کمربند  آوردن  پایین 

کشیدهشدهبهوضعیتطبیعیواولیهخود.  شانههاازحالتباال

1. eversion
2. inversion
3. dorsal flexion
4. plantar flexion
5. pronation
6. supination
7. depression
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انداختنشانهها. حرکتباال

کردن افقی2: حرکتاستخوانبازودرسطححرکتیافقیودورشدنآنازخطمیانی دور 

کردنافقیيادورکردنعرضینیزمعروفاست. بدن.اینحرکتبهحرکتباز

کردن افقی3:حرکتاستخوانبازودرسطححرکتیافقیبهطرفخطمیانیبدن. نزدیک 

کردنعرضینیزمعروفاست. کردنافقیيانزديک اینحرکتبهحرکتخم

دورکردن کتف4: باانجاماینحرکتکمربندشانهبهطرفجلوحرکتمیکندوازستونمهره

دورمیشود؛بهعبارتديگر،باانجاماینحرکت،استخوانکتفازستونمهرهدورمیشود.

به کرده، حرکت عقب طرف به شانه کمربند حرکت این انجام با کتف5:  کردن  نزدیک 

ستونمهرهنزديکمیشود؛بهعبارتديگر،باانجاماینحرکت،استخوانکتفازوضعیت
دورشده،بهخطمیانیبدن)ستونمهره(نزديکمیشود.

کتفبهطرف کهدرآنزاويهتحتانی کتف چرخش پایینی6:حرکتچرخشیاستخوان

پایینوداخلحرکتمیکند.

کهدرآنزاويهتحتانیکتفبهطرفباال چرخش باالیی7: حرکتچرخشیاستخوانکتف

وخارجحرکتمیکند.

اصطالحات حرکتی ستون مهره

کرده،ازخطمیانی کردن جانبی8: باانجاماینحرکت،سرياتنهبهطرفخارجحرکت خم 

بدندورمیشود.

کردن ستون مهره9: دراینحرکتستونمهرهازحالتخمشدهجانبیبهوضعیت نزدیک 

تشريحیبرمیگردد.

1. elevation
2. horizontal abduction
3. horizontal adduction
4. protraction
5. retraction
6. rotation downward
7. rotation upward
8. lateral flexion
9. reduction
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اصطالحات حرکتی مچ دست و دست

کفدستبهطرفبخشقدامی)جلویی(ساعدحرکت کردن: باانجاماینحرکت، خم 

دادهمیشود.

بهطرفبخشخلفی)عقبی(ساعدحرکت کفدست اینحرکت، انجام با کردن:  باز 

دادهمیشود.

اصطالحات مربوط به عضله

که میشود گفته عضله باالیی اتصال محل به  معمواًل عضله(1: ثابت  )سر  عضله  مبدأ 

نزديکترین که ازعضلهاست مبدأعضلهبخشی بهعبارتديگر، دارد؛ را کمترینحرکت
اتصالرابهمرکزياخطمیانیبدندارد.

که گفتهمیشود بهمحلاتصالپایینیعضله انتهای عضله )سر متحرک عضله(2: معمواًل

کهنسبتبهابتدای بیشترینحرکتراداردبهعبارتديگر،انتهایعضلهبخشیازعضله
آن،ازمرکزاسکلتدورتراست.

استخوان( ترین حرکت )کم کتف استخوان روی دوسربازویی عضله مبدأ مثال، برای
از بعضی در دارد. قرار استخوان( ترین حرکت )پر زیرین زند استخوان روی آن انتهای و

حرکات،جایمبدأوانتهایاینعضلهباهمعوضمیشود.

نقش عضله

کوچکیازظرفیتبالقوهحرکتیدستگاه دراجرایيکمهارتحرکتیتنهابخشبسیار
کردنموممکن کارمیرود.شمابرایبردندستبهباالیسروشانه عضالنیاسکلتیبه
است۲۰تا۳۰درجه)دامنهحرکتی(آزادیداشتهباشید.باوجوداین،حرکتموردنظر-در
کهمیتوانانجامداد،مطلوب کردنمو-ممکناستبسیاریازحرکتهایی اينجاشانه
گروههای نباشد.برایحذفحرکاتنامطلوبواجرایمهارتياحرکتدلخواه،عضالتيا
دريک مهارتحرکتی اجرایيک کرد.هنگام بازیخواهند متعددی نقشهای عضالنی

گرفتهخواهدشد. کار کمیازظرفیتبالقوهدستگاهحرکتیبه زمانخاص،تنهادرصد

1. origin
2. insertion
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کمکی حرکت دهنده اصلی در مقابل حرکت دهنده 

کهمسئولاصلیاجرایحرکتخاصیهستند،حرکتدهندهاصلی عضلهياعضالتیرا
نیازباشد،سایر کهنیرویبیشتریبرایاجرایحرکتخاصمورد گويندودرصورتی می
پشتی مثال،عضالت برای کرد. کمکیمشارکتخواهند بهعنوانحرکتدهنده عضالت
گردبزرگوسهسر کردندستموردنیازباشد،عضالت بزرگوسینهایبزرگدرحرکتباز

کنند. کمک بازویی)سردراز(نیزممکناستبهاجرایاینحرکت

عضالت موافق1 و مخالف2

کردندستدرشکل۱-۲نشان نقشهایمختلفعضالتمنتخبدرتمرینسادهدور
دادهشدهاند.عضالتیکهحرکتمشابهیرادريکمفصلانجاممیدهند،بهعضالتموافق
کهحرکت گونیست(معروفاند.برعکس،عضالتسمتمقابلعضالتموافقياعضالتی )آ
گونیست( )آنتا مخالف بهعضالت میدهند، انجام مفصل يک در را موافق متضادعضله
حالت به بايد مخالف شود،عضالت انجام مفصل يک در حرکتی اينکه برای موسوماند.
کردنحرکتيکمفصلبايدبههمراه کنترلياآهسته آزاددرآيندوعضالتمخالفبرای
باالحرکتمیکند، و بهطرفجلو ران که زمانی بنابراین، عضالتموافقمنقبضشوند.
کنندهرانيعنیعضالتسوئزخاصرهای،راسترانی،شانهای،خیاطهوراست عضالتخم

داخلیبهعنوانعضالتموافقدراینحرکتدخالتدارند.

عنوانعضالت به نیز بزرگ وسرينی يعنیعضالتهمسترينگ ران کننده باز عضالت
کردنراننقشدارند.اثرترکیبیعضالتمخالفونیروی مخالفيامتضاددرحرکتخم
اینمفصل نهايتمتوقفشدنعمل ودر ران کردن کندشدنحرکاتخم باعث جاذبه
کهعضلهاینقشمخالفرابازیمیکند،ازناحیهاتصالعضالنی)ابتداويا میشود.زمانی
که انتها(يادرخودتارعضالنیبیشتردرمعرضآسیبقراردارد.علتآسیبديدنایناست

کردنحرکتانداممربوطهمنقبضنیزمیشود. کند کشیدهشدن،برای عضلههمزمانبا

1. agonist
2. antagonist
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شکل۱-۲:هنگامحرکتعضالتنقشهایمختلفیبازیمیکنند.درحرکت
زیرامسئولحرکتدور موافقمحسوبمیشود دالیعضله کردندست، دور
کردندستاست.دراینحرکت،پشتبزرگيکعضلهمخالفاست،چوندر
کردندستمقاومتمیکند.برایاينکهحرکتانجامشود، مقابلحرکتدور
کنندهنیزدراینناحیهوجوددارد.دراينجا،عضلهذوزنقهایبا عضالتپايدار
کنندهراايفامیکند.سرانجام کتفدرجایخود،نقشپايدار ثابتنگهداشتن
رابرعهدهداشتهباشند.دراین کننده ممکناستچندعضلهنیزعملخنثی
گونه کوچکممکناستباحرکتچرخشخارجیخود،هر گرد شرايط،عضله

کند. حرکتچرخشداخلیعضلهپشتیبزرگراخنثی

کننده ها2 کننده ها1 و خنثی  ثابت 

کنندهدارند،بخشیازبدنراثابتنگهمیدارندوباعثمیشوند کهنقشثابت عضالتی
حرکتخاصدرمفصلمجاورآنانجامشود.مثاًلبرایاينکهحرکاتدستبهصورتروان
کمربند کمربندشانهدارایاهمیتاست.همچنینثابتبودن ومؤثراجراشود،ثابتماندن
کهدرآن لگنوناحیهمفصلرانبههنگامراهرفتنمهماست.هنگامراهرفتنودويدن

1. stabilizer
2. neutralizer
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يکپارویزمینقراردارد،انقباضعضلهسرينیمیانیثباتلگنراحفظمیکندودرنتیجه
ازافتادنياحرکتجانبیآنجلوگیریمیشود.

کهدرآنيک کنندگیاست کنند،نقشخنثی ايفا کهعضالتمیتوانند آخریننقشی
با مثال، برای کرد. خواهد خنثی را ديگر عضله نامطلوب حرکت خود، انقباض با عضله
ران رانوهمچنینچرخشخارجی کردنمفصل باز بزرگ،حرکت انقباضعضلهسرينی
کوچک گرچرخشخارجیرانيکحرکتنامطلوبباشد،عضالتسرينی رخخواهدداد.ا
کشندهپهننیامبااجرایحرکتچرخشداخلیباعثخنثیشدنحرکتچرخشخارجی و
را ران کردن باز اجرایحرکتدلخواه امکان اینطریق به و بزرگمیشوند عضلهسرينی

فراهممیکنند.

 



 

کمربند شانه

فصل  دوم
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کمربند شانه1 استخوان های 

کمربندشانهدرگیرمیشوند)شکل۲-۱و۲-۲(.  دواستخوان،بهطوراساسیدرحرکات
کتف۲ استخوانهای میکنند حرکت واحد يک بهصورت  معمواًل که استخوان دو  این
استخوانبندی با آنها استخوانی اتصال و ارتباط تنها میشوند. نامیده )چنبر(۳ ترقوه و 

محوری،بهوسیلهمفصلشدناستخوانترقوهبااستخوانجناغسینه۴ايجادمیشود.

کمربندشانهراست شکل۲-۱:نمایقدامی

1. shoulder girdle
2. shoulder girdle
3. clavicle
4. sternum
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شکل۲-۲:کتفراست.A.نمایخلفیB.نمایجانبی

کمربند شانه مفاصل 

کمربندشانه)کتفوقفسهسینه(راتجزيهوتحلیلمیکنیم،دانستن کهحرکات زمانی
کتفرویدنده)قفسهسینه(حرکتمیکند؛زیراحرکت کهاستخوان اینمطلبمهماست
مفصلبهطوراساسیوواقعیدرمفصلجناغیچنبریوبهمیزانکمینیزدرمفصلآخرومی

چنبریانجاممیشود.

جناغی مفصل تنه به فوقانی اندام اسکلتی اتصال نقطه تنها ترقوه ای1: جناغی  مفصل 

نمای زائدهخنجریجناغمتصلمیشود. بهدسته ترقوه اینمفصل، ترقوهایاست.در
لغزنده اینمفصل است. دادهشده نشان درشکل۲-۳ ترقوهای ازمفصلجناغی دقیقی
کهمفصلراحمايتمیکنند سینوويالیدارایيکصفحهغضروفلیفیاست.سهرباطی
جناغی رباط ترقوهای؛ جناغی و ترقوهای دندهای ترقوهای، بین رباطهای از: عبارتاند
کوتاهتحت ترقوهایحمايتکنندهاصلیمفصلاست.همچنینعضالتیمثلعضلهقویو
کپسولمفصلیقویموجب ترقوهایاینمفصلراتقويتوحمايتمیکنند.بهعالوه،يک
کشن مقاومسازیمفصلدربرابردررفتگیياپارگیمیشود.اینمفصلموجبحرکاتپروترا
کشیدن کشن)نزديکشدنکتفبهستونمهره(،باال )دورکردنکتفازستونمهره(وريترا

کشیدنشانهمیشود. وپایین

1. sternoclavicular joint
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شکل۲-۳:مفصلجناغیترقوهای

آخرومی مفصل در )خارجی( تنه از دور انتهای ناحیه از ترقوه ترقوه ای1: آخرومی  مفصل 

که کوچکاست کتفمتصلمیشود.اینمفصليکمفصللغزندهسینوويالی ترقوهایبه
دربعضیازافرادوجودندارد.اینمفصلغالبًاهمانندمفصلجناغیترقوهایيکصفحه
میشود. داده انجام مفصل این در ترقوه حول کتف حرکات بیشتر دارد. غضروفی لیفی
مفصلآخرومیترقوهایدرشکل۲-۴نشاندادهشدهاست.عالوهبررباطهایترقوه-دنده
کهموجبحمايتقویمفصلمیشوند،رباطهایفوقانیوتحتانیآخرومی-چنبری ای

نیزباعثاستحکاموپايداریاینمفصلدرمقابلآسیبمیشوند.

مفصلآخرومیترقوهایباالیسراستخوانبازوقرارداردووقتیحرکاتبازوباالترازسر
رخمیدهد،بهعنوانمحدودکنندهاستخوانیعملمیکند.

1. acromioclavicular joint
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شکل۲-۴:مفصلآخرومیترقوهای

کتفیسینهایباسینهارتباطبرقرارمیکند. کتفازطریقمفصل کتفی سینه ای1: مفصل 

اینمفصليکمفصلمعمولیمتصلکنندهاستخوانبهاستخواننیستبلکهيکمفصل
کههر کتفیقراردارد کتفدرواقعرویدوعضلهدندانهایقدامیوتحت فیزیولوژيکاست.
دوبهکتفمتصلمیشوندوهنگامحرکاتکتف،ایندوعضلهرویيکديگرحرکتمیکنند.

کمربند شانه )شکل 2-5( حرکات 

کمربندشانه،تمرکزرویمشخصاتویژهاستخوانی غالبًاهنگامتجزيهوتحلیلحرکات
کتفمفیدبهنظرمیرسد.محوراصلیو مانندزاويهتحتانی،حفرهدوریوزائدهآخرومی
کهاستخوانترقوه)چنبر(بااستخوانجناغ کمربندشانهدرجایی نقطهاتکایتمامحرکات

سینهمتصلمیشوديابهعبارتديگردرمفصلجناغیچنبریقراردارد.

کردهوازستونمهره کتفبهطرفخارجحرکت کتف: دراینحرکت،استخوان کردن  دور 

دورمیشود.

نزدیک کردن کتف: باانجاماینحرکت،استخوانکتفبهطرفستونمهرهحرکتمیکند.

و وداخل پایین بهطرف کتف زاويهتحتانی اینحرکت، انجام پایینی:هنگام چرخش 

به کتفازحالتتمایلبهطرفباال بهطرفستونمهرهبازمیگردد،بهطوریکهحفرهدوری

1. scapulothoracic joint
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وضعیتطبیعیخودبرمیگردد.

ازستون و کرده حرکت باال بهطرف کتف زاويهتحتانی اینحرکت، در باالیی: چرخش 

متمایلمیشود. کتفبهطرفباال مهرهدورمیشود،بهطوریکهحفرهدوری

کشیدهبهپایینيعنی کتفازحالتباال کتف:باانجاماینحرکت،استخوان پایین آوردن 

بهوضعیتاولیهخودبرمیگردد.

اولیه وضعیت از کتف استخوان شانه، انداختن  باال حرکت انجام با کتف:  کشیدن  باال 

حرکتدادهمیشود. بهطرفباال

کردن کردنالف(دور بردنب(نزديک ج(باال

کشیدن و(چرخشپایینیه(چرخشباالیید(پایین

کمربندشانه شکل۲-5:حرکات

کمربندشانهبههنگاماجرایحرکاتوفعالیتهایانتهایفوقانیبدن مفصلشانهو
کمربندشانهبه کهحرکت )دست(،باهمهمکاریمیکنند.دانستنایننکتهمهماست
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کمربندشانهبرایاستحکام مفصلشانهوعضالتآنبستگیندارد.باوجوداین،عضالت
کتفضروریهستند،بهطوریکهعضالتمفصلشانه،ازاینطریق وپايداریاستخوان
خواهند بازو استخوان نیرومند و قوی حرکت نیروجهت اعمال برای را محکمی تکیهگاه
کتفدروضعیتنسبتًا کمربندشانهبرایاستحکاماستخوان داشت.درنتیجه،عضالت
شانه مفصل که همچنان میشوند. منقبض شانه مفصل متعدد حرکات خالل در ثابت،
کمربندشانه کتفنیزبرایانجامحرکت باالتریننقطهدامنهحرکتیراطیمیکند،عضالت

وهمچنینبرایافزايشحرکتتمامانتهایفوقانیبدنمنقبضمیشوند.

کمربند شانه عضالت 
عضله ذوزنقه ای۱ )شکل 2-6(

مبدأ عضله:
تارهایبخشفوقانی:قاعدهجمجمه،برجستگیاستخوانپسسری

گردنیوسهمهرهفوقانیپشتی تارهایبخشمیانی:زوائدخاری)شوکی(هفتمینمهره

تارهایبخشتحتانی:زوائدخاری)شوکی(چهارمینتادوازدهمینمهرهپشتی

انتهای عضله:
تارهایبخشفوقانی:يکسومبخشخارجیسطحخلفیاستخوانترقوه

کتف تارهایبخشمیانی:لبهداخلیزائدهآخرمیولبهفوقانیخار
کتف تارهایبخشتحتانی:فضایسهگوشواقعدرريشهخار

عمل عضله:

و کردن باز و کتف کردن نزديک و باالیی چرخش بردن،  باال فوقانی: بخش تارهای
چرخشسر

کتف کردن بردنونزديک تارهایبخشمیانی:باال

تارهایبخشتحتانی:پایینآوردنوچرخشباالیی

بهپایین،سطحوسیعیرا کهازباال محل لمس عضله: عضلهذوزنقه،عضلهبزرگیاست

کتفرا گردنتادوازدهمینمهرهپشتیوبهطورعرضینیزستونمهرهتااستخوان ازناحیه
دربرمیگیرد.

1. trapezius
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نسبتًا و نازک ذوزنقهای، عضله فوقانی بخش تارهای ذوزنقه ای:  عضله  تقویت  نحوه 

باال بهطرف اندکی را ترقوه استخوان ازعضلهذوزنقه، اینبخش تارهای ضعیفهستند.
کمتریدارند. میکشند.آنهابهعنوانحرکتدهندهسراهمیت

بردن تارهایبخشمیانیاینعضلهضخیمتروقویتربوده،حرکاتقویونیرومندباال
کتفراانجاممیدهند. کردن کتفونزديک

استخوان باالیی چرخش و کردن نزديک حرکات اجرای در نیز تحتانی بخش تارهای
کمکمیکنند. کتف،بهتارهایبخشمیانیوعضالتديگر

کشش موجب آنها میشوند، منقبض باهم ذوزنقهای هرسهبخشعضله که زمانی
کتفبهطرفستونمهره کردن ودرهمانحال،باعثنزديک کتفبهطرفباال استخوان
درجای بهطورمحکم را کتف استخوان که است این اینعضله نوبهای میشوند.عمل
کارشرابهطورمؤثریانجامدهد،ازسویديگرباعملمستمر کندتاعضلهدالی خودثابت
کهبهباالیسربرده چرخانده،بهدستهااجازهمیدهد کتفرابهطرفباال خود،استخوان
کردناشیاءتوسطدستهاازکشیدهشدنحفره شوند.عضلهذوزنقهایهمیشههنگامبلند
کتفبهطرفپایینجلوگیریمیکند.عملنوبهایاینعضله،بههنگام دوریاستخوان
نگهداشتنيکشیءدرباالیسرنیزمالحظهمیشود.براینگهداشتنافقیبازودرکناربدن
)حرکتصلیب(،عضلهذوزنقهایباعملنوبهایخوداستخوانکتفرادرجایخودمحکم
بدن کنار در افقی بهطور را بازو استخوان نیز دالی درهمانحال،عضله و ثابتمیکند و
کهيکچرخدستیسنگینرا کردناشیاءبادستها)مانندزمانی نگهمیدارد.هنگامبلند
کشیدهشدن بلندمیکنیم(،عضلهذوزنقهایبهطورفعالیبهکاربردهمیشود.اینعضلهاز
پایینجلوگیریمیکند.همچنین،عضلهذوزنقهبههنگامحمل کتفبهطرف استخوان
انداختنشانه)شراگ(۱  باال انجامتمرينات با  اشیاءرویشانهبهفعالیتواداشتهمیشود.
کرد.برایتقويت باهالتريادمبلمیتوانتارهایبخشفوقانیعضلهذوزنقهایراتقويت
بخش تقويت برای دهید. انجام را صورت به طناب کشش حرکت ذوزنقه، میانی بخش

تحتانیذوزنقه،حرکتنشرازجلودمررویمیزشیبدارراانجامدهید.

1. shoulder-shrugging exercises
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شکل۲-6:مبدأوانتهایعضلهذوزنقهای

شکل۲-۷:تمرینشراگباهالتربرایتقويتعضلهذوزنقهایفوقانی
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شکل۲-8تمرینکششطناببهسمتصورتبرایتقويتبخشمیانیعضلهذوزنقهای

شکل۲-۹تمریننشرازجلودمررویمیزشیبداربرایتقويتبخشتحتانیعضلهذوزنقهای
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کتف۱ )شکل 2-10( گوشه ای یا عضله باالبرنده  عضله 

گردن مبدأ عضله:زوائدعرضیمهرههایاولتاچهارم

کتف انتهای عضله: لبهداخلیبخشفوقانیريشهخار

کتف عمل عضله: باالبردن

گردن کردنجانبی خم

گردن چرخشيکطرفه

کتف چرخشپایینیضعیف

کتف کردنضعیف نزديک

محل لمس عضله: بهدلیلاينکهاینعضلهدرزیرعضلهذوزنقهقرارگرفته،نمیتوانآن

کرد. رالمس

گوشهای انداختنشانه،عضله  باال حرکت کتف(:  )باالبرنده  گوشه ای  تقویت عضله  نحوه 

کوچک، کهعضلهسینهای وبخشفوقانیعضلهذوزنقهایرابهفعالیتوامیدارد.زمانی
استخوانکتفرادرجایخودمحکموثابتنگهمیدارد،انقباضهردوطرفعضلهگوشهای

موجببازکردنگردنوانقباضيکطرفهآنباعثخمکردنجانبیگردنمیشود.

1. levator scapulae muscle
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کتف گوشهایياعضلهباالبرنده شکل۲-۱۰:مبدأوانتهایعضله

گوشهای شکل۲-۱۱:تمرینشراگبادمبلبرایتقويتعضله
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عضله متوازی االضالع۱ )شکل 2-12(

اینعضلهدراصلازدوعضلهمتوازیاالضالعبزرگ۲ومتوازیاالضالعکوچک۳تشکیلشده
استولیدراينجاباعنوانيکعضلهموردبررسیقرارمیگیرد.

گردنیومهرههایاولتاپنجمپشتی مبدأ عضله: زوائدخاری)شوکی(هفتمینمهره

کتف کتف،ازرویريشهخار انتهای عضله: لبهداخلی

همکاری باهم عمل، هنگام به کوچک و بزرگ متوازیاالضالع عضالت عضله: عمل 

میکنند.اعمالآنهاعبارتاستاز:

کتفبهطرفستونمهره کردن الف(نزديک

کتف ب(چرخشپایینی

کتف کشیدن  ج(باال

محل لمس عضله: بهدلیلاينکهعضلهمتوازیاالضالعدرزیرعضلهذوزنقهایقرارگرفته

کرد. استنمیتوانآنرالمس

نحوه تقویت عضله متوازی االضالع: زمانیکهعضالتمفصلشانه،استخوانبازورانزديک

يابازمیکنند،عضلهمتوازیاالضالعنیزازطریقنزديککردناستخوانکتفبهطرفستون
بهطور متوازیاالضالع، میدارد.عضله نگه ثابت خود درجای بهطورمحکم را آن مهره،
ازمیلهبارفیکسمورداستفادهقرارمیگیرد. کشش قویونیرومندیهنگاماجرایحرکت
کتفنیزازستونمهره کهيکفردازمیلهافقیبارفیکسآویزانمیشود،استخوان زمانی
کششازمیلهبارفیکسآغازمیشود،عضلهمتوازیاالضالع، دورمیشود.هنگامیکهحرکت
کتفرابهطرفپایینمیچرخاندوآنرابهطرفستونمهرهمیکشد.بهشرايط لبهداخلی
کنید)بهترینحالتبرایانجامعملچرخشپایینیو مطلوببرایانجاماینعملدقت
کتف کهاستخوان کتف،توسطعضلهمتوازیاالضالع،درشرايطیخواهدبود کردن نزديک

دروضعیتچرخشباالییودورشدهقرارگرفتهباشد(.

کشش کتف،همراهبا کردن عضالتذوزنقهومتوازیاالضالعبرایانجامحرکتنزديک
کتف استخوان ازحرکت برایجلوگیری میکنند. باهمهمکاری باال، بهطرف آن مختصر

)توسطعضالتفوقالذکر(،عضلهپشتیبزرگبهفعالیتواداشتهمیشود. بهطرفباال

1. rhomboid muscles
2. rhomboideus major
3. rhomboideus minor
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بارفیکس،پاروییخمتکدمبلوپاروییخمباهالتر،تمريناتبسیارخوبیبرایافزايشقدرت
عضلهمتوازیاالضالعهستند. 

کوچک( شکل۲-۱۲:مبدأوانتهایعضالتمتوازیاالضالع)بزرگو

شکل۲-۱۳:تمرینبارفیکسبرایتقويتعضلهمتوازیاالضالع
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شکل۲-۱۴:تمرینپاروییخمباهالتربرایتقويتعضلهمتوازیاالضالع

شکل۲-۱5تمرینپاروییخمتکدمبلبرایتقويتعضلهمتوازیاالضالع
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عضله دندانه ای قدامی۱ )شکل 2-15(

مبدأ عضله: سطحجانبینهدندهفوقانیقفسهسینه

کتفدرسطحقدامیآن انتهای عضله: تمامطوللبهداخلیاستخوان

عمل عضله:

کتفازستونمهره کردن الف(دور

ب(چرخشباالییکتف)تارهایطویلتربخشتحتانیعضلهدندانهایقدامی،گرايش
کتفازستونمهرهدارندودرنتیجهبهمیزان کششزاويهتحتانی کردنو بیشتریبهدور

میچرخانند( کتفرابهطرفباال کمیاستخوان

کتف ج(باالبردن

زیر در سینه قفسه جانبی و قدامی سطح در میتوان را عضله این عضله:  لمس  محل 

کرد. دندههایپنجموششملمس

از حرکاتی اجرای هنگام قدامی دندانهای عضله قدامی:  دندانه ای  عضله  تقویت  نحوه 

کهدر قبیلپرتابتوپبیسبال،سدکردنبادست،پرتابتوپودفاعدربازیبسکتبال
کشیدهمیشودوهمراهباآنبهطورمختصرینیزبهطرف کتفبهطرفجلو آناستخوان
از فعالیتهایی اجرای هنگام میگیرد. قرار مورداستفاده گستردهای بهطور میچرخد،  باال
قبیلپرتابتوپبیسبالياپرتابديسک،عضلهدندانهایقدامیهمراهباعضلهسینهای
بزرگمنقبضمیشود.اینعضلهباايفاینقشنوبهایخود،امکانانجامحرکتدسترا
بههنگاماجرایحرکاتپرتابیوفعالیتهایمشابه،فراهممیسازد.اینعضلهبهعنوان
نامعضله به و درهنگامهلدادناست بهسمتجلو، کتف اصلیترینعضلهدورکننده

بوکسورهانامیدهمیشود.

کتفبايددرمجاورتقفسهسینهقرارداشتهباشد، که گردروضعیتی درحالتطبیعی،ا
قدامی دندانهای عضله ضعف برآمدگی، این علت شود، ايجاد کتف داخلی لبه برآمدگی
)درمانگر(،مشهود مقاومت برابر در کردنشانه وخم کردن دور در ناهنجاری این است.
کتاباصالحناهنجاریدر میشود.برایمشاهدهمطالببیشتردرزمینهحرکاتاصالحیبه

بدنسازیبهنويسندگیابوالفضلزاهدیمراجعهفرمایید.

1. serratus anterior
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کتفبالدار شکل۲-۱6:ناهنجاری

کتفناشیازضعفعضلهدندانهایقدامیدرخم شکل۲-۱۷:بالدارشدن
کردنشانه کردنشانهبامقاومت.باضعفعضلهدندانهایقدامی،درخم

کتفايجادشود،کتفهابالدارمیشود. بهجایاينکهچرخشباالیی
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میشود. منقبض بهشدت پالس، شنا حرکت انجام هنگام به قدامی دندانهای عضله
کابل تمريناتخوبیبرایتقويت پرسسینه،پرسباالیسروتمرینپرسيکدستیبا

اینعضلههستند.

شکل۲-۱۷:مبدأوانتهایعضلهدندانهایقدامی

شکل۲-۱8:تمرینشناپالسبرایتقويتعضلهدندانهایقدامی



40

ی
ساز

دنـ
در ب

ی 
اسـ

شنـ
ت 

ـرک
 ح

کابل شکل۲-۱۹:تمرینپرسيکدستیبا

کوچک۱ )شکل 2-20( عضله سینه ای 

مبدأ عضله: سطوحقدامیدندانههایسوم،چهارموپنجم

کتف انتهای عضله: زائدهغرابی۲استخوان

عمل عضله:

کردنلبهتحتانیآنازسطحدندهها کتفازستونمهرهوبلند کردن الف(دور

کتف ب(چرخشپایینی
کتف۳ کشیدن ج(پایین

است مشکل کوچک سینهای عضله کردن لمس عادی، شرايط در عضله:  لمس  محل 

کتف،درزیرعضلهسینهایبزرگدرناحیه ولیاینعضلهرامیتوانهنگامچرخشپایینی
کرد. حفرهشانهلمس

عضله با همراه کوچک، سینهای عضله کوچک: سینه ای  عضله  تقویت  نحوه 

از کتف چرخش بدون و خالص کردن دور حرکت اجرای هنگام قدامی، دندانهای
که است ضروری حرکات از کتف خالص کردن دور میشود. بهکاربرده مهره، ستون
میدانید، که همانطور میشود. ديده سوئدی شنای قبیل از حرکاتی اجرای هنگام

1. pectoralis minor
2. coracoid process
کتفنیزنقشدارد.دراین کتفياتیلتقدامی کردنزاويهتحتانی ۳.عضلهسینهایکوچکدرحرکتبلند
متمایلمیشودوزاويهایبینسطحقدامیزاويهتحتانیکتفوسطح حرکت،سطحخلفیکتفبهطرفباال

کتفدرسطحساجیتالحرکتمیکند. خلفیدندهايجادمیشود.دراینحرکتاستخوان
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کوچک سینهای عضله کتف، باالیی چرخش و کردن دور باعث قدامی دندانهای عضله
موجب مذکور عضله دو هر همزمان انقباض و آن پایینی چرخش و کردن دور باعث
میشود.۱ سوئدی شنای حرکت اجرای هنگام به کتف خالص کردن دور حرکت  انجام
با ایندوعضله انجاممیشود، بادستها آنحرکتفشاردادن در که بیشترحرکاتی در 

يکديگرهمکاریمیکنند.

عضلهسینهایکوچکبیشترهنگاماجرایفعالیتهاییازقبیلديپپاراللکهدرنتیجه
کتفوچرخشپایینیآنانجاممیشود،مورداستفادهقرارمیگیرد آن،حرکتپایینآوردن
کهمیدانید،برایانجاماینتمرین،فردبدنشراازرویمیلهپاراللبهطرفباال )همانطور
بودنوچرخشباالییخود،بهطرف حرکتمیدهدودرنتیجه،استخوانکتفازحالتباال

کرده،درعینحالچرخشپایینیرانیزانجاممیدهد(. پایینحرکت

کوچکوسینهایبزرگاغلببهدلیلاستفادهبیشازحدممکناست عضلهسینهای
گردشود. منجربهشانههایجلوو

کوچک شکل۲-۲۰:مبدأوانتهایعضلهسینهای

کمکی کوچکوعضلهدندانهایقدامیبهعنوانمخالف ۱.بهعبارتديگر،دراینشرايط،عضلهسینهای
اجازه کتف(، پایینی و باالیی )حرکاتچرخش يکديگر غیرضروری کردنحرکات باخنثی و میکنند عمل

کهحرکاتضروریهريکازآنهاانجامشود. میدهند
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