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 بیومکانیک و آناتومی حرکت اندو

 دکتر علی دادرس

 

 :)پاباز( بیومکانیک حرکت اندو-1

 

 
 

، ًمطِ اتکا تذى دػت ّا ّؼتٌذ ٍ تذى حَل هحَس ًمطِ تواع )هیلِ( هی چشخذ. ًیشٍیی کِ ایي اًذٍدس حشکت       

حشکت صاٍیِ ای )دٍساًی( سا هَجة هی شَد تَػط اًمثاض ػضالت دسگیش دس آى اػوال هی شَد؛ ایي اثش 

ض خَد ٍ تَلیذ ًیشٍی چشخشی ًیشٍی ًاشی اص اًمثاض ػضالت سا گشتاٍس یا گشتاٍس ًیشٍ هی ًاهٌذ. ػضالت تا اًمثا

الصم، ایي گشتاٍس ًیشٍ سا ایجاد هی کٌٌذ تا تذى حَل هحَس ًمطِ تواع )هیلِ( تچشخذ ٍ تِ ػوت جلَ حشکت کٌذ 

 )تاب تخَسد(. 

یکغ دس آى تذى حَل هحَس یک هیلِ )تاسفحشکت اًذٍ یک حشکت صاٍیِ ای اػت کِ ّواى طَسی کِ اشاسُ شذ، 

صهاًی کِ طیوٌاػت تِ حالت  ِ اص حالت تاالًغ ششٍع ٍ تِ تاالًغ ختن هی شَد.دسجِ هی چشخذ ک 363یا پاسالل( 

، هفصل ساى تِ طَس تاالًغ دس سٍی هیلِ لشاس داسد، تذى کاهال صاف اػت؛ اها تا ػثَس تذى )هشکض ثمل( اص خط ػوَد

ذی حفع هی شَد. تا کاهل خن هی شَد؛ تِ طَسی کِ سٍی ساى تِ ػیٌِ هی چؼثذ ٍ ایي حالت تمشیثا تا تاالًغ تؼ

ٍ حشکت تذى تا صیش هیلِ  ػثَس هشکض ثمل تذى اص خط ػوَد، گشاًش )ًیشٍی جارتِ( تذى سا تِ ػوت پاییي هی کشذ
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حالت کاهل تاالًغ سٍی هیلِ سا حفع یوٌاػت تایذ حشکت تذى تِ ػوت پاییي، ط سا هَجة هی شَد. لثل اص آغاص

تاص تَدى )طَل تیشتش( تذى هَجة افضایش شؼاع ٍ چَى  ثش تشػاًذ؛تش حشکت تذى سا تِ حذاکًوایذ تا اثش گشاًش 

. اها تا خن شذى تذى ٍ کن شذى طَل آى، اص اًذاصُ حشکت ٍ ػشػت چشخش ػشػت چشخش سٍ تِ پاییي هی شَد

تشای حفع شؼاع چشخش سٍ تِ پاییي، طیوٌاػت تایذ صٍایای هفصل ّای شاًِ ٍ آسًج  سا کاػتِ هی شَد؛ تٌاتشایي 

، تاص ًگِ داسد ٍ صاف کٌذ. صهاًی کِ تذى تا شؼاع ٍ ػشػت چشخشی تیشتش تِ ػوت پاییي حشکت هی کٌذ کاهال

ًیشٍی تالمَُ طیوٌاػت دس هشحلِ حشکت تذى )اص صیش هیلِ( تِ ػوت تاال ٍ سٍی هیلِ تشای اتوام حشکت اًذٍ افضایش 

 هی یاتذ. 

حشکت تذى تِ ػوت پاییي ػاهل اصلی تِ شواس هی سٍد ٍ آى سا تا ػشػت ّواى طَسی کِ گشاًش دس هشحلِ 

تیشتشی تِ پاییي هی کشذ؛ دس هشحلِ تؼذ، یؼٌی پغ اص ػثَس تذى اص خط ػوَد صیش هیلِ، یک ػاهل تاصداسًذُ هْن 

تایذ  هحؼَب هی شَد؛ اص حشکت تذى تِ ػوت تاال جلَگیشی هی کٌذ ٍ اص ػشػت آى هی کاّذ. تٌاتشایي، طیوٌاػت

اًذاصُ حشکت خَد سا هَلغ پاییي آهذى تذى دس هشحلِ اٍل افضایش دّذ تا تتَاًذ کاّش آى دس هشحلِ دٍم سا جثشاى 

 کٌذ ٍ تذى سا سٍی هیلِ تشػاًذ ٍ حشکت سا توام کٌذ.

اد طیوٌاػت هاّش ٍ تا تجشتِ تشای حفع اًذاصُ حشکت صاٍیِ ای خَد، ػؼی هی کٌذ اص تغییشات حالت تذى تشای ایج

تَاصى تیي گشتاٍس ایٌشػی )هماٍت دس تشاتش حشکت( ٍ شتاب صاٍیِ ای اػتفادُ ًوایذ. تشای هثال، طیوٌاػت تشای 

کن کشدى پاتاص ٍ تیشتش  هفصل شاًِ سا خن یا تاص هی کٌذ. طیوٌاػت هی تَاًذ تاافضایش یا کاّش اًذاصُ حشکت تذى، 

صاٍیِ ای )ػشػت چشخشی( تذى سا افضایش دّذ. دس ایي صَست شاًِ، گشتاٍس ایٌشػی ٍ دس ًتیجِ شتاب  صاٍیِ کشدى

اًذاصُ حشکت صاٍیِ ای تیشتش ٍ ًیشٍی ًاشی  تشکیة  تذى تا اًذاصُ حشکت صاٍیِ ای تیشتش اص صیش هیلِ ػثَس هی کٌذ.

 اص اجشای دسػت تاب سٍ تِ پاییي هَجة هی شَد کِ طیوٌاػت تا اًذاصُ حشکت کافی اًذٍ سا کاهل کٌذ. 

صاف ٍ ػپغ هفصل ساى تاص هی شَد ٍ تذى تِ حالت تاالًغ دس سٍی هیلِ ػثَس تذى اص خط افك، هفصل شاًِ  پغ اص

هفصل ساى صٍدتش تاص ٍ یا هفصل آسًج خن شَد، اًذاصُ حشکت کاّش هی یاتذ ٍ دس ًتیجِ  لشاس هی گیشد. اگش 

ای کاهل کشدى اجشای حشکت اص طیوٌاػت تشای کاهل کشدى حشکت دچاس هشکل هی شَد ٍ یا هجثَس هی شَد تش

 صٍس اػتفادُ ًوایذ.

 ًکات لاتل تَجِ دس اجشای حشکت اًذٍ:
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ششٍع هی شَد کِ ایي ًشاى دٌّذُ حالت  کوی پغ اص ػثَس تذى اص خط ػوَداجشای اًذٍ دس آغاص اص تاالًغ یا -1

خَتی هطلَب تذى اػت. ّوچٌیي، فاصلِ تیي هشکض ثمل تذى ٍ هحَس چشخش )هیلِ( تایذ دس طَل اجشای حشکت تِ 

 کٌتشل شَد.

کن اػت تا شؼاع هطلَب چشخش تذى دس هشحلِ اٍل )حشکت یا تاب تِ ػوت پاییي( اًذاصُ تاص تَدى پاّا )پاتاص( -2

حفع شَد؛ ایي هَجة هی شَد کِ گشتاٍس ایٌشػی افضایش یاتذ ٍ دس ًتیجِ شتاب صاٍیِ ای )ػشػت حشکت( تیشتش 

 شَد.

دس لحظِ ششٍع حشکت دس حالت تاالًغ، صاٍیِ هفصل شاًِ تایذ تشای افضایش ّش چِ تیشتش شؼاع چشخش تذى -3

خیلی کن تاشذ. ّوچٌیي، حشکت تذى دس طَل اجشای اًذٍ تایذ طَسی تاشذ کِ هفصل ساى )دس حَل هحَس هیلِ 

 همایؼِ تا شاًِ( دٍستش اص هیلِ لشاس گیشد.

، غلثِ تش اب سٍ تِ تاال دس هشحلِ دٍم اجشای حشکت هَجة کاّش گشتاٍس ایٌشػیتیشتش شذى پاتاص دس طَل ت-4

گشاًش ٍ افضایش اًذاصُ حشکت هی شَد. تاص کشدى آسام پاّا، تش هؼیش حشکت هشکض ثمل تذى کوتش تاثیش هی گزاسد. 

  ی شَد.   ػشاًجام تا تاص کشدى هفصل ساى، حشکت تذى تِ حالت ًْایی خَد هی سػذ ٍ اجشای اًذٍ کاهل ه

 

 

 اندو تو دست و اندو پاباز
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 :تومی حرکت اندواآن-2

تشای اػت  ضشٍسی تٌاتشایي ؛تشخَسداس اػتاّویت تِ ػضایی اص ػضلِ شٌاػی  دس ایي لؼوت ،اص آى جایی کِ      

 تَصیِ هی شَد .آًاتَهی ػضالت تذى اػتفادُ کٌین شکلاص دس ایي صهیٌِ،  تیش تشٍ شٌاخت م الصاسایِ اطالػات 

  تَجِ داشتِ تاشٌذ.ًیض  ػضالت دسگیش دس هشاحل هختلف حشکت ًام ٍ هحلهشتیاى ػضیض دس حیي هطالؼِ هتي، تِ 

ػضلِ پش لذست خن کٌٌذُ اًگشتاى دػت یؼٌی  3، ػول گشفتي دػت سا ًیض هاًٌذ حشکت هْتاب اًذٍدس حشکت 

 تاکٌٌذُ دساص شؼت دػت،  تاکٌٌذُ ػطحی  اًگشتاى دػت ٍ تاکٌٌذُ ػومی  اًگشتاى دػت تش ػْذُ داسًذ. 

 

 
 

تاالًغ دس سٍی هیلِ دس ًظش تگیشین، تشای حفع تؼادل تذى ٍ صاف ًگِ داشتي آى دس اگش ششٍع حشکت سا اص حالت 

ٍ تاػي شکن  ًذ؛ اها ػضالت ًاحیِ شاًِ، آسًج،حالت تاالًغ تمشیثا ّوِ ػضالت تاالتٌِ ٍ پاییي تٌِ دسگیش هی شَ

 شًَذ.  دسگیش هیٍ ساى آسًج ّای تشای صاف ًگِ داشتي هفصل شاًِ، کوش ٍ تاص ًگِ داشتي هفصل 
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تَػط ًیشٍی جارتِ )گشاًش( تِ ػوت پاییي کشیذُ هی شَد.  خط ػوَد )حالت تاالًغ(ػثَس اص تذى پغ اص 

تٌاتشایي، تا حالت افك فشاس صیادی تش تذى تِ ٍیظُ دػت ّا ٍاسد ًوی شَد؛ اها پغ اص ایي هشحلِ تذى تِ تذسیج تا فشاس 

شیذُ هی شَد. دس ًتیجِ، ػضالت تاکٌٌذُ اًگشتاى دػت )کِ دس صیادی تِ ػوت پاییي ٍ تشای کٌذُ شذى اص هیلِ ک

تاال تِ آى ّا اشاسُ شذ(، ػضالت تاکٌٌذُ آسًج )دٍػش تاصٍیی، تاصٍیی لذاهی ٍ تاصٍیی صًذ اػالیی(، ػضالت 

تاصکٌٌذُ شاًِ )ػیٌِ ای تضسگ، دلتَئیذ، پشتی تضسگ، گشد تضسگ ٍ کَچک، تحت خاسی ٍ ػِ ػش تاصٍیی(، 

، کشش ػضالت تاکٌٌذُ ٍ تاصکٌٌذُ هفصل هچ دػتیِ شکن )ساػت شکوی، هایل خاسجی ٍ داخلی( ٍ ػضالت ًاح

ٍ فشاس صیادی سا تشای حفع تذى دس سٍی هیلِ تحول هی کٌٌذ. اگش ایي ػضالت تِ حذ کافی تمَیت ًشذُ تاشٌذ، 

  حفع تذى دس سٍی هیلِ تؼیاس ػخت خَاّذ تَد. 
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َمچىیه، عضالت ريی ران )چُارسر ران( مفصل زاوً را صاف وگٍ می دارود ي عضالت ساق )وعلی ي ديقلً( 

 ویس باز کردن مفصل مچ پا ي کشیدٌ شدن پىجٍ پا را بر عُدٌ دارود.

                     
    

، ػضالت سٍی ساى کِ ًمش تؼییي کٌٌذُ ای دس اجشای حشکت اًذٍ ٍ اػتشادل داسد ى هفصل ساىتشای خن کشد

در مفصل شانه  زاویهدسگیش هی شًَذ. تشای ایجاد )ساػت شکوی، هایل خاسجی ٍ داخلی( )چْاس ػش ساى( ٍ شکن 
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ػش تیي تاصٍ ٍ تٌِ(، ػضالت ػیٌِ ای تضسگ، گشد تضسگ، پشتی تضسگ ٍ ػش دساص ػضلِ ػِ کن کشدى صاٍیِ )

ػضالت پشت ساى )ّوؼتشیٌگ( ٍ تاػي )ػشیٌی( ششکت هی کٌٌذ ٍ  ،تاص کشدى هفصل ساىدس دسگیشًذ. ّوچٌیي 

 هی تاشذ. ػضالت ساػت کٌٌذُ ػتَى هْشُ ّا  تش ػْذُ صاف کشدى کوش ٍ پشت ًیض

 

 
 

 :مهم نکته

 اص ًظش حشکت شٌاػی:هفصل شاًِ اکؼتٌشي م دٍ اصطالح فلکشي ٍ هفَْ

 تاال آٍسدى دػت اص جلَ یؼٌی تیشتش شذى صاٍیِ تیي تاصٍ ٍ تٌِ فلکشن یا خم کردن مفصل شانه:

ٍ ػضالت دسگیش دس آى،  دلتَئیذ، ػش کَتاُ دٍػش تاصٍیی، فَق خاسی، تحت خاسی، ػیٌِ ای تضسگ، تحت کتفی 

 ّؼتٌذ.ٍ غشاتی تاصٍیی 

 پاییي آٍسدى دػت اص جلَ یؼٌی کن شذى صاٍیِ تیي تاصٍ ٍ تٌِ اکستنشن یا باز کردن مفصل شانه:

ػیٌِ ای تضسگ، گشد تضسگ، پشتی تضسگ، ػش دساص ػضلِ ػِ ٍ تخش خلفی  ػضالت دسگیش دس آى، تخش جٌاغی ٍ

   دلتَئیذ ّؼتٌذ.

، ها ایي دٍ اصطالح سا دس هَسد هفصل شاًِ تِ جای ّن اػتفادُ هی کٌین ٍ ایي هؼوَال دس حشکات طیوٌاػتیک

کاستشد دس تیي هشتیاى سایج شذُ اػت؛ یؼٌی خن کشدى هفصل شاًِ سا تشای کن کشدى صاٍیِ تیي تاصٍ ٍ تٌِ ٍ تاص 

فصل شاًِ تِ لحاظ کشدى هفصل شاًِ سا تشای تیشتشکشدى صاٍیِ تِ کاس هی تشین. چَى ایي کاستشد فمط دس هَسد ه
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اص اصطالح ( ٍ آًاتَهی )تیَهکاًیکػلوی دسػت ًیؼت؛ تٌاتشایي تشای اجتٌاب اص اشتثاُ احتوالی، هي دس هتي تاال 

 اػتفادُ کشدم.« ( یا صاف کشدى شاًِتیي تاصٍ ٍ تٌِشاًِ )صاٍیِ صاٍیِ  یا صیاد کشدى کن کشدى»

دس هَسد هفصل شاًِ تایذ ایي ًکتِ سا تِ یاد داشتِ تاشین: تاص کشدى هفصل شاًِ یؼٌی پاییي آهذى فمط خالصِ ایي کِ 

 ،دػت ٍ کن شذى صاٍیِ تیي تاصٍ ٍ تٌِ؛ خن کشدى هفصل شاًِ یؼٌی تاال آهذى دػت ٍ تیشتششذى صاٍیِ تیي تاصٍ ٍ تٌِ

 ل ّاػت.هفص« تاص کشدى ٍ خن کشدى»تشداشت ها اص دٍ اصطالح کِ ایي تشخالف 
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