
   Muscular systemالجهاز العضلي 

 من تقلص وانبساط االوعية الدموية واالحشاء الى الحركة االنتقالية 
ً

تتم جميع الحركات اعتبارا
 خلية ،   Muscle fibresبالتقلص واالنبساط المتعاقبين لأللياف العضلية 

ّ
فالليف العضلي ما هو اال

 جسم الحيوان هي: عضلية . وهناك ثالثة انواع من العضالت في 

وتوجد في االحشاء واالوعية   Involuntaryرادية ااو ال   Smooth، ملساء   Visceralحشوية -1
 الدموية . 

 وتوجد في القلب فقط   Cardiacقلبية  -2
 وترتبط بالهيكل .   Voluntaryاو ارادية   Striated، مخططة  Skeletalهيكلية  -3

خران ل اطرة العصبية االرادية . بينما يزود النوعان يتخضع للسان العضلة الهيكلية فقط هي التي 
 عصاب من قبل الجهاز العصبي الذاتي ، وال تخضع للسيطرة االرادية . ل با

 مستعرضة موازية لبعضها على طول الليفة .  لألليافالعضلة المخططة الهيكلية لن بتدعى 
ً

اطواقا
 بالعظام وتشكل العضالت الهيكلية من ثلث الى نصف كتل

ً
ة الجسم . وتتصل العضالت غالبا

او الرأس   Originيدعى االتصال القريب للعضلة المنشأ .  ووظيفتها الرئيسية هي تحريك الهيكل 
Head  ، ندغام ال اما االتصال البعيد فهو اInsertion   او الذيلTail   ويدعى الجزء اللحمي من

 مستديرة فاالتصاالت ليوتكون مناطق  .  Bellyالعضلة بالبطن
ً

ية وغير مطاطة . وقد تكّون هذه حباال
، ويكون منشأ العضلة )   Apo neurosisوتار الشريطية لاو صفائح مسطحة كا Tendons وتارلكا

 ،ال 
ً

 غم اكثر حركة . ديكون المن بينما  صل ( ذا اتصال ثابت نسبيا

، وهو غشاء خلوي متين . يحاط كل ليف  Sarcolemmaياف العضلية بغمد عضلي للتغطى ا
عضلي بنسيج رابط مفكك ، بينما تكون حزم االلياف العضلية مغلفة بصفائح اكبر من النسيج الرابط . 

 بالتزود أ تحاط العضلة ب
ً

كملها بغالف عضلي يسمح لليافها بالعمل بصورة مستقلة كما يسمح ايضا
 بشبكة من االوعية الدموية الشعرية .  الدموية بوفرة . يحاط كل ليف عضلي بالوعية

وتحوي العضلة الغامقة او   Muscle Haemoglobinتحوي االلياف العضلية هيموغلوبين عضلي 
العضلية  فلأللياالحمراء كمية كبيرة من الهيموغلوبين ، بينما تحوي العضلة البيضاء كمية اقل . 

 من الحمراء قطر اصغر من قطر االلياف البيضاء . وتتألف ع
ً

ضالت االطراف الخلفية للطيور غالبا
 بيضاء على االغلب . 

ً
 تتألفعضالت حمراء ، بينما تحوي عضالت صدر الطيور مثل الدجاج اليافا

رئيسة من الياف بصورة جميع العضالت بطيئة التقلص و عضالت المضغ وعضالت الحجاب الحاجز 
  حمراء . اما العضالت التي تتقلص بسرعة 

ً
 بيضاء بصورة رئيسة وتتعب بسرعة .  فتحوي اليافا

 بيضاء اكثر من العضالت الباسطة    Flexorsتحوي العضالت المثنية 
ً

كقاعدة عامة اليافا
Extensors   . التي تكن اغلب اليافها حمراء 

حركة عن والتي هي نهايات اعصاب مسؤولة   Motor end platesتكون الصفائح النهائية الحركية 
عصبها وتضمر وتتالشى بمرور الزمن ، ويتناسب تقلص  يقطع العضلة التيالعضلة وتشل حركة 

مع تردد الحوافز العصبية و لص والتي تحوي  ها قالعضلة مع عدد االلياف التي تسهم في هذا الت
 المستلمة . 

  
ً

اية حركة ، ويتم كل فعل رئيس بتقلص محرك  إلنجاز وتعمل سلسلة من العضالت معا
التي تنبسط   Antagonistic-musclesيقوم فعله بالعضالت المضادة   Prime moverرئيس

 . وال
ً

تستطيع المحركات الرئيسة والعضالت المضادة  بنفس درجة تقلص المحرك الرئيس تقريبا



 Synergisticيشترك فيها عدد كبير من العضالت المتعاونة لوحدها ان تنتج حركة رشيقة اذ لم 
muscles   ولكنها التسهم فمعها اذ تلعب كل 

ً
 صغيرا

ً
 صنع فعل منسق .  يمنها دورا

 من االعمال الكبيرة فهي : 
ً

 تنتج العضالت كثيرا

                             مبعدة       Abductor 

                             مقربة       Adductor 

                          مخفضة        depressor 

                            رافعة          elevator 

    او ممددة 
ّ

 extender                           تمد

                                تثني او مثنيةflexor      

                                عاصرةconstrictor 

     موسعة                                dilator    
 

وفق خطة سليمة ، وتصف اسماؤها بعض الخصائص الواضحة عادة  مبينةان تسمية العضالت 
 : 

ً
 فبعض االسماء تصف شكلها فمثال

             Serratusمسننة          •

    عريضة        Latissmus  

     متسعة             Vastus  

    مثلثةTriangularis             

  ثنائية الرأسBiceps               

  ثالثية الرأس         Triceps   

 رباعية الرأس    Quadriceps  

   ثنائية البطن       Digastric  

 الصدغيةTemporalis              

  القصبية              Tibialis   

  امامية               Anterior  

   علوية              Superior  

 فوق                     Supra  
 Pectoralsالعظام المرتبطة بها مثل العضلة الصدرية الكبيرة  بأسماءويسمى كثير من العضالت 

major   . وهكذا 
. يحوى جلد الطبقة الدهنية للجلد  في السلويات توجد طبقات رقيقة من العضلة الهيكلية تحت

 من العضالت ما عدا الحيات اذ لكل حرشفة بطنية كبيرة بعض 
ً

 قليال
ً

لياف عضلية أالزواحف عددا
هيكلية مرتبطة بها . وفي الطيور تتجزأ العضالت الجلدية الى عدد من الشرائح التي ترفع الريش 

 وتحركه مجتمعة ، وتكون العضالت اقوى في القصبات الكبيرة لريش االجنحة والذنب . 
 . يوجد في الخلد والقنافذ  تمتد 

ً
العضالت الجلدية في معظم القوارض فوق مناطق الجسم تقريبا

محورة من  برنص عضلي جلدي يغطي الجسم كله . العضالت الوجهية في اللبائن هي شرائح 
 العضالت الجلدية . 

ئية نشأ عن العضالت في عدد من االسماك الغضروفية والعظمية نسيج يحرر الشحنات الكهربا
المجاميع .  هبصورة مستقلة في كل من هذ  Electric organsالقوية . لقد نشأت االعضاء الكهربائية 



فولت وهي كمية كهربائية كافية لرهاب وطرد اغلب  055وتستطيع هذه االسماك ان تطلق اكثر من 
 .الحيوانات المفترسة 

  Growth of Muscles النمو  

 ينشأ اغلب الهيكل العضلي من مصدرين : 
 اللحمة المتوسطة للقطع العضلية .  -1
 االديم المتوسط الجسمي في جدار الجسم .  -2

 
 : التشري    ح المقارن للعضالت

  : الرميح 
 

ً
 . وتثبت القطع العضلية بغمد الحبل الظهري وتأخذ تقريبا

ً
يكون الجهاز العضلي للرميح معقل كليا

الذي تكون قاعدته متجهة الى االمام وهي مفصولة بالفواصل العضلية .تتجه  (V)شكل الحرف 
االلياف العضلية بصورة موازية وتترتب القطع العضلية على جانبي الجسم بالتبادل ، وعندما تتقلص 

 في احد الجانبين تنبسط في الجانب االخر . 

  : دائرية الفم 
 
ً

 تقريبا
ً

وقد نشأت العضالت تحت . مضغوط (W) حرف تشابه القطع العضلية المرتبة عموديا
الواقعة في الجهة البطنية للخياشيم من القطع العضلية الواقعة   Hypobranchialالخيشومية 

عصاب الشوكية . ويتكون اللسان من القطع العضلية تحت ل خلف البلعوم مباشرة وتتزود با
 الخيشومية . 

  : االسماك 
كتلة ظهرية فوق المحورية وكتلة بطنية تحت محورية . وتتعرج يفصل الحاجز الجانبي القطع الى  

 . وتشكل العضالت 
ً

 دائما
ً

القطع العضلية الى االسفل على جانبي الجذع بينما تتجه االلياف طوليا
 ، فوق المحورية المتعاقبة حزمتين طوليتين ظهريتين كبيرتين تمتدان من مؤخرة الجمجمة الى الذنب

 لمحورية اسفل الحاجز الجانبي الى حزم طولية جانبية وبطنية . وتنقسم العضالت تحت ا
الذي هو نسيج رابط ابيض على هيئة شريط على طول الخط   Linea albaيفصل الخط االبيض 

 الوسطي البطني الحزم البطنية الطولية . 
على   Rectus abdominisتوجد عضلتان تكادان ان تتميزا هما العضلتان المستقيمتان البطنيتان 

 جانبي الخط االبيض في بعض االسماك الغضروفية . 
 يتميز الهيكل العضلي الخيشومي الى : 

  وتغلق الفتحات 
ً

سلسلة معقدة من عضالت عاصرة تضغط على المرىء لتطرد الماء خارجا
 الخيشومية والفم . 

 افعة التي ترفع الفك واالقواس الخيشوميةر سلسلة من العضالت ال  

  العضالت بين القوسيةInterarcual muscles   التي تسحب االقواس الخيشومية
 وتوسع البلعوم . وهناك تحت البلعوم وبين فرعي الفك االسفل عضالت تحت 

ً
المتجاورة معا

  .وم كما تفتح الفم وتوسع البلعومخيشومية تعمل على رفع قاع البلع

وقد نشأت   ،عضالت ظهرية باسطة وبطنية مثنية لعضالت الزعنفة مظهر تعقيلي ، فهو يتألف من
 لية نفسها . ضالعضالت الظهرية والبطنية كبراعم من القطع الع

 من العضالت الباسطة وبرعم بطني ضينقسم برعم كل قطعة ع
ً

لية الى عنصر ظهري يؤلف جزءا
 من العضالت المثنية . 

ً
 يكّون جزءا



 

  : البرمائيات 
 بقي الترتيب التعقيلي للقطع العضلية فوق المحورية 

ً
، وتسمى عضالت الجذع  دون تغيير نسبيا

وهي اقل ضخامة مما هي في االسماك ، كما   dorsalis – trunciفوق المحورية بالجذعية الظهرية 
 انها اكبر في الذنبيات منها القافزات . 

لية ، وتتصل اليافها بالنتوءات ضجميع القطع العتتألف العضالت الجذعية الظهرية من الياف من 
 .المستعرضة للفقرات وبالنتوءات الشوكية المجاورة 

   Longissimus dorsiولية طفي القافزات تمتد العضلة الظهرية ال
ً

 سطحيا
ً

التي تتخذ موقعا
 بالنسبة الى الجذعية الظهرية من الجمجمة الى المرقم الذنبي . 

 Externalحورية ارب  ع طبقات مسطحة . توجد العضلة المائلة الخارجية تؤلف العضالت تحت الم
oblique muscle  تليها العضلة  .الى الخارج وتحت الجلد اذ تمتد اليافها باالتجاه الذنبي البطني

التي تتجه اليافها بصورة مائلة باالتجاه البطني   internal oblique muscleالمائلة الداخلية 
التي تمتد اليافها بصورة   Transversalisالظهري . اما في الداخل فهناك العضلة المستعرضة 

مع نمو . مستعرضة . وتمتد العضلتان المستقيمتان على جانبي الخط االبيض من القص الى العانة 
 . لألسماكومية مشابهة لتلك التي تعود العضالت الخيش البلعوم المسدود ال

التزال عضالت االطراف المزدوجة منفصلة الى سلسلة باسطة ظهرية واخرى مثنية بطنية . لطراف 
البرمائيات عضالت داخلية المنشأ متخصصة لتحرك جزء معين من الطرف مثل العضد والساعد . اما 

 بكامله وليس أي جزء منه .  الطرفالعضالت خارجية المنشأ فتربط الطرف بالجذع وتحرك 

  : الزواحف 
 ما وهي مقسمة الى حزمة جانبية واخرى وسطية . 

ً
 تتألفتكون العضالت فوق المحورية بدائية نوعا

في االسفل . تنشأ على الحرقفة عضلة   Iliocostalisالحزمة الجانبية من عضلة حرقفية ضلعية 
ولهاتين  والفقرات .   Sacrumالى االعلى . كما وتنشأ فوق الحرقفة العجز   Longissmusطولية 

 تعقيليا وكلتاهما تندغ
ً

 في مالعضلتين الحرقفة الضلعية والطولية عدة اجزاء كما وتظهران ترتيبا
ً

ان اماما
 مؤخرة الجمجمة . 

في منطقة  وتوجد تشابه العضالت تحت المحورية في الجدار البطني تلك التي في البرمائيات 
الزواحف حرية اكبر للحركة وعضالت  لطراف .لمتجاورة ا ضلعية تربط الضالع الضالع عضلة بين

 مما في البرمائيات وتضاهي
ً

 في البائن .  نظيراتها  اكبر من عضالت البرمائيات . االصابع افضل تكوينا

  الطيور 
، اذ يعادل وزنها خمس مجموع   pectoralis majorان اكبر عضلة في الطير هي الصدرية الكبيرة 

 وهي العضلة الرئيسية للطيران وهي التي تخفض الجناح . وتقع تحتها 
ً

الوزن العام للجسم تقريبا
وتنشأ على القص ووظيفتها رفع الجناح .اغلب الياف   Pectoralis minorالعضلة الصدرية الصغرى 

وغيرها من الطيور التي  ةفي طيور السنونو وطيور الخرشنكون من النوع االحمر تهاتين العضلتين 
 تقضي معظم وقتها في الهواء . 

وتثبت عضالت الكتف لوح الكيف وتدور وتبعد وتقرب عظم العضد . اما عضالت الذراع الخاصة 
فتمد وتطوي الجناح وتغّير موضعه اثناء الطيران . وتساعد العضلة الثالثية الرأس في مؤخرة العضد 

 اثناء الطيران . وتكفي العضلة العضدية ثنائية على
ً

 Biceps brachiiس ألر ا جعل الجناح ممتدا
 الصغيرة لثني الجناح عند المرفق . 

والعضلة الزندية   Extensor carpi radialisالكبيرة تمد العضلة الكعبرية الرسغية الباسطة 
الجناح عند الرسغ ، بينما تطوي العضلة الزندية   extensor carpi ulnaris الرسغية الباسطة 

 الجناح .    Flexor carpi ulnarisية نالرسغية المث



طرة على حركة يوتوجد مجموعة من العضالت تنظم دوران الكعبرة ، كما تقوم عضالت اخرى بالس
 االصابع . 

التكوين ، بينما ال تكون المجاميع االمامية والخلفية من العضالت التي تحول مفصل الورك جيدة 
 تكون العضالت الجانبية والوسطى كذلك . 

وتقع خلف مفصل   Rctractorة بان عضالت المشي الرئيسية هي مجموعة العضالت الساح
الورك وتعمل على سحب عظم الفخذ الى الخلف . وتغنى العضالت الثقيلة الكائنة على الساق بحركة 

 االصابع . 
الكبيرة والعضالت المثنية لصابع القدم في الجهة  gastrocnemiusتقع العضلة البطنية الساقية 

والباسطة لألصابع امام القصبة . يكون  anterior tibialisبينما تقع االمامية القصبية  ،الخلفية 
 لعمليتي البسط او االنثناء بالتنسيق مع مفصل الركبة عن طريق وجود رافع من 

ً
مفصل الورك مكيفا

 الى ترتيب عضالت الفخذ .  باإلضافةالنسيج الرابط القوي في مفصل الركبة 
 

  : اللبائن 
 عن تلك التي في  ال

ً
الزواحف . فهي تمتد ككتلتين صلدتين تختلف العضالت فوق المحورية كثيرا

 
ً

بة والرأس واكبر هذه قالمنطقتين العجزية والقطنية الى الر  منمن كل جانبي االشواك العصبية اعتبارا
، وتنشأ من العجز والنتوءات الشوكية للفقرات الخلفية   Sacrospinalisالحزم هي العجزية الشوكية 

 . 
 لمنطقة الصدرية الى ثالثة كتل : تنقسم العضلة العجزية الشوكية في ا

  شوكية ظهريةSpinalis dorsi   وهي عضلة ضيقة وسطية ترتبط بالفقرات التي تمتد ،
 على طول العمود الفقري . 

   . ظهرية طولية وسطية تستمر على طول المنطقة العنقية والجمجمة 

   حرقفية ضلعية جانبية ، تمتد الى المنطقة العنقية 
  Multifidus spinaeفي المنطقة القطنية هي متعددة الفصوص الشوكية  يفةوهناك عضلة نح

 تقع الى الوسط من العجزية الشوكية الكبيرة . 
المستعرضة . كما الجدار البطني من العضلة المائلة الخارجية ، المائلة الداخلية والبطنية  يتألف

 من االرتف
ً

اق العاني الى القص وتقع على جانبي الخط تمتد العضلة المستقيمة البطنية المتجهة طوليا
 .   Linea albaاالبيض 

تستطيع اطراف اللبائن ان تنجز كل فعل لذا ازدادت عضالت االطراف الداخلية والخارجية اهمية 
 . 

ً
 وتعقيدا

اما عضالت  ،تكون عضالت الكتفين والمنكبين متسعة بحيث تنمو فوق معظم عضالت الجذع 
 المنكبين والساقين فهما اثقل من عضالت الكتفين واالطراف االمامية. 

لقد نشأ كثير من العضالت الجديدة على سطح الجسم . ان عضالت الوجه جيدة التكوين اذ ان 
 الخارجية تتحرك بالعضالت .  الذانالشفاه عضلية و 

النسان نجد صفيحة عضلية جلدية تدعى لجميع اللبائن بعض العضالت الجلدية على االقل . وفي ا
 اللوحية تمتد من الفك االسفل الى عظمي الترقوة . 

الحجاب الحاجز خاص باللبائن ، وتنشأ عضلة من القطعتين العضليتين العنقيتين الخامسة 
الذي ينشأ من العصبين العنقيين الخامس   Phrenic nerveوالسادسة وتتزود بالعصب الحجابي 

   والسادس  . 
 


