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 د. بشر علي شميس

 

 عضالت الظهر

 

العضالت املمتدة من الناشرة القذالية الظاهرة والخطين املنحنيين القفويين العلويين للوجه الخارجي للعظم  

 القذالي في األعلى، إلى املفصلين العجزيين الحرقفيين واملفصل العجزي العصعص ي في األسفل.

 تتوضع في مستويين.

 

 مستوى سطحي:

 تتوضع عضالته في طبقتين

 

 خارجية )سطحية(: هي عضالت الزنار الكتفي:

 عضالت الطرف العلوي ل تتبع أيضا، املعينيتان الصغيرة والكبيرة )شبه املنحرفة، العريضة الظهرية، رافعة الكتف

 .(وتدرس معها
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 داخلية )عميقة(:

 العضلة املنشارية الخلفية العلوية:

 . 3و/أو  2-1والصدريتين  7-6ت؛ الرقبيتين تنشأ من الجزء السفلي للرباط القفوي، النواتئ الشوكية للفقرا

 تتجه نحو األسفل والوحش ي 

 وحش ي الزوايا الخلفية األضالع. 5-4-3-2ترتكز بلسينات على الحافة العلوية لألضالع 

 عملها: رفع األضالع وتوسيع القفص الصدري.  

 

 العضلة املنشارية الخلفية السفلية:

، ومن اللفافة الصدرية القطنية. تتجه 2و 1، والقطنيتين 12و 11لصدريتين تنشأ من النواتئ الشوكية للفقرتين ا

 حزمها لألعلى والوحش ي وترتكز على الحافة السفلية لكل من األضالع الثالثة السفلية، وحش ي زوايا األضالع.

 عملها: خفض األضالع.

 

 مستوى عميق:

 تتوضع عضالته في ثالث طبقات سطحية ومتوسطة وعميقة:

 تضم: طحالية الرأس، طحالية العنق وناصبة الفقار.سطحية، الطبقة ال
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 الطبقة املتوسطة، تضم: العضلة املستعرضة الشوكية.

 الطبقة العميقة، تضم: رافعة األضالع، بين السناسن، بين النواتئ املستعرضة، وتحت القذال.

 

 الطبقة السطحية لعضالت املستوى العميق: 

قدرة  االنتشار تعطيهاالقذال إلى العجز. لها اتصاالت عظمية واسعة سلسلة من عضالت قوية، ضخمة، تمتد من 

 على تثبت الجذع شاقوليا.

 

 العضلة الناصبة للفقار:

 أقوى عضالت الظهر. 

 تمتد من العجز إلى القذال. 

 ة. تتوضع أمام )إلى العمق من( العضالت شبه املنحرفة، املعينيتين، املنشاريتين الخلفيتين، والعريضة الظهري

 تغطيها اللفافة الصدرية بوريقتها السطحية.

تنشأ: بحزم وترية كثيفة ومتينة من الوجه الظهري لعظم العجز، النواتئ الشوكية، األربطة فوق السناسن للفقرات 

القطنية والصدريتين األخيرتين، القسم الخلفي للعرف الحرقفي، ومن اللفافة الصدرية القطنية، تختلط حزمها 

 ع األربطة العجزية.الوترية م

افقة. وهي  باسطة قوية للعمود الفقري، تحني العمود الفقري نحو الجهة املو

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

تقسم في مستوى الفقرات القطنية األخيرة إلى ثالثة أقسام: وحش ي )العضلة الحرقفية الضلعية(، متوسط )العضلة 

 الطولى(. إنس ي )العضلة الشوكية(.

 

 الضلعية:-العضلة الحرقفية

 

 حش ي لناصبة للفقار. القسم الو 

 تقسم إلى ثالثة أجزاء: قطني، صدري، ورقبي.

 

 القطنية(:  الضلعية-الجزء القطني )العضلة الحرقفية

 املنشأ: كامل منشأ العضلة الحرقفية الضلعية 

 املرتكز: زوايا األضالع الستة السفلية.

 

 الضلعية الصدرية(: -الجزء الصدري )العضلة الحرقفية

 املنشأ: األضالع الستة السفلية إنس ي ارتكاز الجزء القطني.

 املرتكز: زوايا األضالع الستة العلوية، والناتئ املستعرض للفقرة الرقبية األخيرة.
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 الضلعية الرقبية(: -الجزء الرقبي )العضلة الحرقفية

 ، إنس ي الجزء الضلعي. 6-5-4-3املنشأ: زوايا األضالع 

 .6-5-4لخلفية للنواتئ املستعرضة للفقرات الرقبية املرتكز: الحديبات ا

 

 :العمل

 عندما تتقلص اليمنى واليسرى معا، بسط للعمود الفقري. 

افقة من الوضعية الحيادية أو إعادته إلى  عندما تتقلص في جهة واحدة، إمالة العمود الفقري نحو الجهة املو

 .الوضعية الحيادية إذا كان مائال إلى الجهة املقابلة

 الجزء القطني خافض لألضالع.

 التعصيب:

 .القطني الثالثإلى ألعصاب النخاعية الرقبية والصدرية والقطنية من الرقبي الرابع لمن الشعب الخلفية  

 

 العضلة الطولى:

 أضخم أقسام ناصبة الفقار. 

 

 تقسم إلى ثالثة أجزاء:

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

 الطولى الصدرية: العضلة 

بات الضلعية لألضالع التسع السفلية، وعلى ذرا النواتئ املستعرضة للفقرات املرتكز: بين الزوايا الخلفية والحدي

 الصدرية.

 

 الطولى الرقبية: العضلة 

 املنشأ: ذرا النواتئ املستعرضة للفقرات الصدرية العلوية. 

 املرتكز: الحديبات الخلفية للنتوءات املستعرضة في الفقرات الرقبية.

 

 الطولى الرأسية: العضلة 

 املنشأ: النواتئ املستعرضة للفقرات الصدرية العلوية والرقبية السفلية. 

 املرتكز: الوجه الخلفي للناتئ الخشائي تحت العضلة القصية الترقوية الخشائية.

 العمل:

افقة.   العضلتان الطولى الصدرية والطولى الرقبية باسطتان للعمود الفقري وتميالنه نحو الجهة املو

افقة عند تقلصها في جهة واحدة.العضلة الطولى   الرأسية عاطفة للرأس نحو الخلف، وهي تدير الرأس نحو الجهة املو

 

 التعصيب:

 الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية )الرقبية والصدرية والقطنية(.
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 العضلة الشوكية: 

 القسم اإلنس ي لناصبة الفقار.

 الرقبية.تتوضع مباشرة على النواتئ الشوكية للفقرات الصدرية و 

 تقسم إلى ثالثة أجزاء:

 

 العضلة الشوكية الصدرية: 

 املنشأ: النواتئ الشوكية للقطنيتين العلويتين والصدريتين األخيرتين.

 املرتكز: النواتئ الشوكية للفقرات الصدرية الثمان العلوية.

 

 العضلة الشوكية الرقبية: 

 الصدريتين العلويتين والرقبية السابعة، والرباط القفوي.املنشأ: النواتئ الشوكية للفقرتين 

 املرتكز: الناتئ الشوكي للفقرة الرقبية الثانية.

 

 العضلة الشوكية الرأسية: )قد تكون غير موجودة(

 املنشأ: النواتئ الشوكية للفقرات الصدرية العلوية والرقبية السفلية.

 املرتكز: قرب الناشزة القذالية الظاهرة.

 العمل: باسطة للعمود الفقري.
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 التعصيب: من الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية الرقبية، الصدرية، والقطنية العلوية.

 

 

 الطبقة املتوسطة لعضالت املستوى العميق:

 

 العضلة املستعرضة الشوكية:

ة إلى النواتئ الشوكية، عدة حزم، مختلفة األطوال، في طبقات، تمتد منحرفة لألعلى واإلنس ي من النواتئ املستعرض

 متجاوز ة عددا مختلفا من الفقرات بين املنشأ واملرتكز.

 أجزاؤها: العضلة شوكية النصف، العضالت املتشعبة، والعضالت املديرة. 

 

 العضلة شوكية النصف:

 

 فقرات وتقسم بدورها إلى أجزاء: 6-4تتجاوز بين 

 العضلة شوكية النصف الصدرية.

 الرقـبيــــة. العضلة شوكية النصف

 العضلة شوكية النصف الرأسية، تنتهي بين الخطين املنحنيين القفويين العلوي والسفلي للعظم القذالي.
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 عملها:

شوكيتا النصف الصدرية والرقبية باسطتان للعمود الفقري، وعند التقلص في جهة واحدة توجهان هذا الجزء نحو 

 الجهة املقابلة

 الرأس نحو الخلف، وعند التقلص في جهة واحدة تدير الوجه نحو الجهة املقابلة.شوكية النصف الرأسية تعطف 

 .12التعصيب: األعصاب النخاعية من الرقبي الثالث حتى الظهري 

 

 العضالت املتشعبة:

 فقرات.  4-2تتجاوز 

 تمتد من العجز إلى الفقرة الرقبية الثانية. 

 يجاور ها في الخلف شوكية النصف والطولى.

 

 عملها:

افقة.  تدير العمود الفقري حول محوره الطولي، وتساهم في بسطه وعطفه نحو الجهة املو

 التعصيب: الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية من الرقبي الثالث إلى العجزي األول.

 

 العضالت املديرة:

 تقسم إلى؛ قطنية، الصدرية، ورقبية. 
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 أوضح في الجزء الصدري. تكون 

 لفقرة وناتئ شوكي للفقرة التي تعلوها. تمتد بين ناتئ مستعرض

 عملها:

 تدوير العمود الفقري حول محوره الطولي، وتساهم في البسط عندما تقلصها في الجهتين. 

 التعصيب: الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية القطنية الصدرية، والرقبية.

 

 الطبقة العميقة لعضالت املستوى العميق تضم:

 

 العضالت رافعة األضالع:

 يجاورها في الخلف ناصبة الفقار. وهي رافعات األضالع القصيرة والطويلة

 رافعة األضالع القصيرة: 

 املنشأ: 

 .11-1حزم منفصلة من النواتئ املستعرضة للفقرات الرقبية السابعة والصدرية من 

 تتجه لألسفل والوحش ي، 

 املرتكز: الضلع التالية. 

 العضالت رافعة األضالع الطويلة:

 .10-9-8-7املنشأ: النواتئ املستعرضة للفقرات الصدرية  
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 تتجه نحو األسفل والوحش ي متجاوزة ضلعا واحدا. 

 املرتكز: إنس ي حديبة الضلع التالية.

 األضالع وتوسيع القفص الصدري. عملها: رفع

 عصيب: من األعصاب الوربية في مستوياتها.الت

 

 والقطنية(:  الصدريةالعضالت بين السناسن )الرقبية، 

 تمتد بين النواتئ الشوكية تحت الفقرة الرقبية الثانية. 

 أكثر وضوحا وفعالية في املستويين الرقبي والقطني، وقد تكون غير موجودة في املستوى الصدري.

 ري.عملها: باسطة للعمود الفق

 التعصيب: من الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية.

 

 العضالت بين النواتئ املستعرضة )القطنية والصدرية والرقبية(:

 حزم قصيرة بين النواتئ املستعرضة للفقرات املتجاورة، أوضح في املستويين الرقبي والقطني.

 عضالت الجزء القطني: تقسم إلى:

 املستعرضة.عضالت وحشية تمتد بين النواتئ 

 عضالت إنسية تمتد بين النواتئ اإلضافية والنواتئ الحليمية لفقرتين متجاورتين.

 في عضالت الجزء الرقبي منها:
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 عضالت أمامية تمتد بين الحديبتين األماميتين.

 عضالت خلفية تمتد بين الحديبتين الخلفيتين للنواتئ املستعرضة لفقرتين متجاورتين.

افقة.العمل: تحني العمود ا  لفقري إلى الجهة املو

 التعصيب: الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية الرقبية، الصدرية، والقطنية.

 

https://manara.edu.sy/

