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گفتار 2: ماهـیچـه و حـرکـت
بدنانسانبیشاز600ماهیچۀاسکلتیداردکهباانقباضخودبسیاریازحرکاتبدنراایجادمیکنند.

ماهیچه های صاف، قلبی و اسکلتی

قلبیصافاسکلتی )مخطط(مورد مقایسه

ویژگی یاخته های تشکیل دهنده
 ظاهر استوانه ای شکل

 قرمز رنگ
چندین هسته در نزدیکی غشا دارند.

 ظاهر دوکی شکل
 رنگ سفید مایل به صورتی

یک هسته در وسط یاخته وجود دارد. 

 ظاهر استوانه ای شکل و منشعب
 قرمز رنگ

اغلب تک  هسته ای و گاهی دو هسته ای 
)موقعیت هسته ها: مرکز یاخته(

ویژگی انقباضی
 عملکردی ارادی و گاهی غیرارادی

 تحت کنترل اعصاب پیکری می باشد. 
سرعت انقباض متوسطی دارند. 

 عملکردی غیرارادی دارند. 
تحت کنترل اعصاب خودمختار 

 می باشند.
سرعت انقباض کندی دارند. 

 عملکردی غیرارادی دارند.
 تحت کنترل اعصاب خودمختار است.

سرعت انقباض باالیی دارند. 

 بخشی که از آن دستور
گرۀ سینوسی - دهلیزی و بصل النخاعدستگاه عصبی خودمختاربخش پیکری مخ و نخاع انقباض می گیرند

مثال 
 هر ماهیچۀمتصل به استخوان 
  دیافراگم - بخش ابتدایی مری
 بندارۀ خارجی میزراه و مخرج

ماهیچه های تنفسی که عملکرد 
غیرارادی دارند - ماهیچه های لولۀ 
 گوارش که عملکرد غیرارادی دارند 

  ماهیچۀ جدارۀ رحم 
 ماهیچۀ عنبیه چشم

 الیۀ میوکارد قلب 
 بخش های ماهیچه ای بطن ها 
و بخش های ماهیچه ای دهلیزها

نکات تصاویر   

ذوزنقه

دلتا��

سه �

دو � 

ي�� ِ�ُ چهار � دو �

شكمى

سينه ای
توأم

ماهیچـٔهسـینهای: از نظـر موقعیـت بـر روی دنده هـا قـرار دارد و توسـط 
زردپی به استخوان های جناغ و ترقوه متصل می شود. 

اسـتراحت  و  انقبـاض  در  ایـن ماهیچه هـا  دنـدهای:  بیـن ماهیچههـای
قفسـٔه سـینه نقـش دارنـد و بـه سـه دسـتٔه ماهیچـٔه بیـن دنـده ای داخلـی، 

خارجی و مورب طبقه بندی می شوند. 

ماهیچههـایشـکمی: بـه حالت هـای مختلفـی دیـده می شـوند و نقـش 
مؤثری در ایجاد بازدم عمیق دارند. 

ماهیچــٔهســهســربــازو: در پشــت اســتخوان بــازو قــرار دارد و در اتصــال 
با استخوان کتف و زند زیرین می باشد.

ماهیچــٔهچهــارســرران: در جلــوی اســتخوان ران قــرار دارد و در اتصــال 
با درشت نی، کشکک و لگن می باشد. 

ماهیچــٔهدلتایــی: بــه تعــداد دو عــدد در بــدن انســان وجــود دارد و هماننــد ماهیچــٔه ذوزنقــه ای در هــر دو ســطح پشــتی و جلویــی بــدن 
قابل مشاهده است. این ماهیچه روی شانه را می پوشاند و از یک سمت به بازو و سمت دیگر به ترقوه متصل می شود.

ماهیچۀدوسرران: در پشت استخوان ران قرار گرفته است از یک طرف به استخوان لگن و از طرف دیگر به درشت نی متصل شده است. 
ــازو واقــع شــده اســت کــه دو ســرِ باالیــی آن بــه اســتخوان کتــف و ســر پایینــی آن بــه  ــازو: در جلــوی اســتخوان ب ماهیچــۀدوســرب

استخوان زند زبرین متصل شده است.

ماهیچۀتوأم: این ماهیچه در پشت ساق پا قرار گرفته است و از یک سمت به استخوان ران و سمت دیگر به پاشنۀ پا متصل است.
ماهیچههــایگــردن: مجموعــه ای از ماهیچه هــای اســکلتی کــه از یــک ســمت بــه جمجمــه و از ســمت دیگــر بــه ترقــوه متصل انــد. ایــن 

ماهیچه ها در هنگام انجام فرآیند دم عمیق به افزایش حجم قفسۀ سینه از باال کمک می کنند.

ماهیچٔهذوزنقهای: ماهیچه ای که در اتصال با ترقوه و بخش پشتی جمجمه می باشد. 
ماهیچـۀدیافراگـم: پـرده ای نـازک از جنـس ماهیچـۀ اسـکلتی کـه در زیر قفسـۀ سـینه قـرار گرفتـه اسـت و در حد فاصل بین قفسـۀ سـینه و 

حفـرۀ شـکمی اسـت. ایـن ماهیچـه می تواند بـا دنده هـای پایینی و اسـتخوان هایی از سـتون مهره هـا در ارتباط باشـد. همچنیـن از طرفی در 

تمـاس بـا پـردۀ جنـب و شـش قـرار می گیرد. سـوراخ هایی در طول آن قابل مشـاهده اسـت که سـرخرگ آئورت، بزرگ سـیاهرگ زیریـن و لولۀ 

مری از آن عبور می کند. توجه کنید که دیافراگم در تنفس های آرام و طبیعی نقش بسزایی دارد.
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ماهیچۀبیندندهای: مجموعه ای از ماهیچه های اسکلتی است که با انقباض و استراحت آن ها قفسۀ سینه با افزایش و کاهش حجم روبه رو 
خواهد شد ، این ماهیچه ها به سه دستۀ خارجی، داخلی و میانی تقسیم می شوند. انقباض ماهیچه بین دنده ای خارجی باعث جلو و باال رفتن 

دنده ها و جناغ می شود. اما انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی باعث عقب و پایین رفتن دنده ها و جناغ می گردد. ماهیچه های بین 

دنده ای خارجی و داخلی به ترتیب در انجام فرآیند دم و بازدم نقش دارد.

ماهیچٔهسرینی: ماهیچٔه بزرگی که در اتصال با استخوان های نیم لگن می باشد.
ماهیچههایعمودیوراستموجوددرناحیۀشکم: در بخش مرکزی ناحیۀ شکم قرار گرفته اند و می توانند توسط نوعی بافت پیوندی به 

قسمت های مجزایی تقسیم شوند. توجه کنید که ماهیچه های مورب در کناره ها قرار می گیرند.

ماهیچههاییکهتنهادرسطحجلوییبدندیدهمیشوند: دو سر بازو - ماهیچه های شکمی - چهار سر ران - سینه ای
ماهیچههاییکهتنهادرسطحپشتیبدندیدهمیشوند: دو سر ران - توأم - سه سر بازو - سرینی

ماهیچٔه دو سر عالوه بر ران در بازو نیز وجود دارد. به طوری که در سطح پشتی ران و سطح جلویی بازو قابل مشاهده است.

ماهیچههاییکهدرهردوسطحبدندیدهمیشوند: ذوزنقه ای - دلتایی

بسیاریازماهیچههابهصورتجفتباعثحرکاتاندامهامیشوند،زیراماهیچههافقطقابلیتانقباضدارند.انقباضهرماهیچهفقطمیتوانداستخوانیرادر
جهتیخاص)نهتنهادریکجهت(بکشد،ولیآنماهیچهنمیتوانداستخوانرابهحالتقبلبرگرداند،اینوظیفهبرعهدٔهماهیچٔهمتقابلآناست.برایمثال،

ماهیچٔهرویبازومیتواندساعدرابهسمتجلویاباالبیاورد،ولینمیتواندآنرابهحالتقبلبرگرداندواینحرکتتوسطماهیچٔهپشتبازوانجاممیشود.

موشکافی  
ــراگروهــیازماهیچههــایاســکلتی � ــا می تــوان گفــت تمامــی ماهیچه هــای اســکلتی باعــث ایجــاد نوعــی حرکــت در اســتخوان می شــوند ؟خیــر!زی  آی

ــیمــری، ــهاســتخوانمتصــلنیســتند.مثــلاســفنکترخارجــیراســتروده،اســفنکترخارجــیمیــزراه،ماهیچههــایاســکلتیموجــوددربنــدارۀفوقان اصــًاب
ــردۀدیافراگــم ــانوپ برخــیازماهیچههــایاطــرافکــرۀچشــم،بســیاریازماهیچههــایموجــوددرصــورت،ماهیچــۀزب

 آیــا می تــوان گفــت هــر ماهیچــۀ اســکلتی بــه صــورت جفــت منقبــض می شــود؟ خیــر!ماهیچــۀدیافراگــمکــهباعــثافزایــشحجــمقفســۀســینهمیشــود �
بــهصــورتمنفــردانقبــاضپیــدامیکنــد.

 آیــا می تــوان گفــت هــر حرکــت ایجــاد شــده در بــدن توســط نوعــی ماهیچــۀ اســکلتی بــه وجــود مــی آیــد ؟ خیــر!حــرکاتکرمــیوقطعــهقطعــهکننــدۀ �
موجــوددرلولــۀگــوارشوحــرکاتکرمــیموجــوددرمیزنــاینمونــهایازحرکاتــیهســتندکــهتوســطماهیچههــایصــافایجــادمیشــود.

 آیــا می تــوان گفــت حــرکات کرمــی در تمــام طــول خــود از ماهیچه هــای صــاف بــرای ایجــاد شــدن اســتفاده می کننــد ؟ خیــر!درحلــقوابتــدایمــری �
ایجــادحــرکاتکرمــیبــهکمــکماهیچههــایاســکلتیانجــاممیشــود.

 آیــا می تــوان گفــت تمامــی فرآینــد هــای انعکاســی تنهــا در عضــات اســکلتی دیــده می شــوند ؟خیــر!مثــًاتوجــهکنیــدکــهانعــکاستخلیــهشــدنمثانــه �
توســطانقبــاضعضــاتصــافموجــوددردیــوارۀمثانــهانجــاممیشــودکــهدرنهایــتادرارموجــوددرآنراتخلیــهمیکنــد.

 آیــا می تــوان گفــت تمامــی ماهیچه هــای اســکلتی در بــدن انســان توســط زردپــی بــه اســتخوان ها متصــل انــد ؟خیــر!اســفنکترانتهایــیلولــۀگــوارش �
ومیــزراهازنــوعماهیچههــایاســکلتیهســتندکــهبــهاســتخوانهامتصــلنمیشــوند.

 آیــا می تــوان گفــت ماهیچه هــای اســکلتی متصــل بــه اســتخوان تنهــا بــا دو زردپــی بــه آنــان متصــل شــده اند ؟ خیــر!مثــًازبــانبــهعنــوانیــکماهیچــۀ �
اســکلتیتنهــاازیــکســمتوبــایــکزردپــی،عضاتــیمثــلماهیچــۀجلــوپــابــهوســیلۀچنــدعــددزردپــیبــهاســتخوانهامتصــلمیشــود.

ــر! � ــت؟خی ــی اس ــتگاه حرکت ــه دس ــوط ب ــود مرب ــام می ش ــف انج ــای مختل ــط ماهیچه ه ــان توس ــدن انس ــه در ب ــی ک ــر حرکت ــت ه ــوان گف ــا می ت آی
ــا ــاتنه ــتشــوندام ــثایجــادحرک ــدباع ــایصــافمیتوانن ــیوماهیچهه ــایقلب ــًاماهیچهه ــدنمث ــایموجــوددرب ــیماهیچهه ــًاتمام ــهتقریب ــدک توجــهکنی

ــوند. ــوبمیش ــیمحس ــتگاهحرکت ــزءدس ــکلتیج ــایاس ماهیچهه
 آیــا می تــوان گفــت همــواره زردپــی هــا بــه اســتخوان ها متصــل هســتند ؟خیــر!توجــهکنیــدکــهماهیچههــایموجــوددراطــرافکــرۀچشــمازیــکســمت �

بــهکاســۀچشــموســمتدیگــربــهصلبیــهچشــممتصلانــد!
ماهیچههاییکهاسکلتجانبیراپوشاندهاند: � 1 چه ماهیچه هایی در بدن انسان اسکلت جانبی و چه ماهیچه هایی اسکلت محوری را پوشانده اند؟ 

ماهیچههاییکهاسکلتمحوریراپوشاندهاند:ماهیچههایسینهای،شکمی، 2 ماهیچههایتوامدوسررانچهارسررانسرینیدوسربازوسهسربازوودلتایی
بیندندهایخارجیوداخلی،دیافراگم،ماهیچههایگردنی،ماهیچههایاطرافکرۀچشم،ماهیچهزبانوماهیچههایموجوددرناحیهجمجمه.اماتوجهکنید

 نکات تصاویر  کهماهیچهذوزنقهایازیکطرفباشانهکهجزئیازاسکلتجانبیاستوازطرفیباپشتجمجمهکهجزئیازاسکلتمحوریاستدرارتباطاست.

ماهیچهٔ جلوى  بازو در حال انقباض و
 ماهیچهٔ پشت بازو در حال استراحت

جلو بازو
پشت بازو

جهت حرکت

جهت حرکت

ماهیچهٔ پشت بازو در حال انقباض و 
ماهیچهٔ جلوى بازو در حال استراحت

همزمــان بــا انقبــاض یکــی از ماهیچه هــای متقابــل، 

ماهیچه دیگر به حالت استراحت درمی آید. 

استخوان های  بازو،  سر  سه  ماهیچٔه  انقباض  با  همزمان 

ساعد و بازو هم راستا می شوند.

همزمان با انقباض ماهیچٔه دو سر بازو، ساعد به سمت باال 

حرکت می کند. 


