
مقدمة للطرف السفلي 

  الطرف السفلي هو امتداد من الجذع متخصص  :

 لدعم وزن  الجسم

للحركة والتحرك من مكان ألخر

 المحافظة على التوازن





نواحي الطرف السفلي  

يقسم الطرفان السفليان إلى نواحي و أحياز مختلفة  .

  تتضمن النواحي كالً من:

 اإلليويةالناحية

 و الفخذ

و الركبة

 و الساق

 و الكاحل

و القدم.





(الزنار الحوضي )عظام الناحية اإلليوية 

 عمود ال)العظم الذي يربط الطرف السفلي للعظم المحوري

وهو الذي يكمل Hip Boneهو عظم الورك( الفقري 

.الحوض 

لين يتمفصل عظما الورك مع العجز بالخلف عند المفص

جانبية العجزيين الحرقفيين و يشكالن الجدر الخلفية ال

.  للحوض

 كما يتمفصل عظما الورك مع بعضهما في األمام عند

مستوى ارتفاق العانة







Bones of the Lower Limb



أجزاء عظم الورك

 يتألف عظم الورك في كل جانب لدى األطفال من

عظم ذو )و اإلسك ( عظم ذو توضع علوي)الحرقفة 

عظم ذو توضع أمامي )و العانة ( توضع خلفي سفلي

واسطة و تنضم هذه العظام المنفصلة إلى بعضها ب( سفلي

. الحقغضروف عند منطقة 

شكل و عند البلوغ تندمج هذه العظام الثالث مع بعضها لت

.  عظماً واحداً كبيراً غير منتظم





الحرقفةعظم 

 ك القسم العلوي المسطح من عظم الورالحرقفةيشكل عظم

:ويوصف به 

  العرف الحرقفيعلى حافته العلوية

 يوصف له وجه باطن ووجه ظاهر: الجناح

  وهو ينفصل عن الجناح بالخط المقوس : الجسم



iliac crest العرف الحرقفي

 قفة هو تبارز على طول الحافة العلوية للحر:  العرف الحرقفي

 ية القطنتقع أعلى نقطة من عرف الحرقفة في مستوى الفقرة

.الرابعة

 األماميالشوك الحرقفي العلويو يسير هذا العرف الحرقفي بين

فلي ، و تحت هذين الشوكين نجد الشوك الحرقفي السالخلفيو 

.  األمامي و الخلفي الموافقين لهما

ارز يسمى  يتميز بشفتين داخلية وخارجية وتتمايز الخارجية بتب

حدبة العرف الحرقفي   





الوجه الباطن لجناح الحرقفة

ذيني يتميز الوجه الباطن باألعلى واألنسي بوجود سطح يسمى األ

auricular surface  وعلى الجزء العلوي منه سطح

تمفصلي للتمفصل مع عظم العجز   

 الخط المقوس كما يتميز بخط بوجود تبارز خطي يسمى

arcuate line داخل )وهو الذي يقسم الحرقفة لجزء علوي

(داخل الحوض الحقيقي )وجزء سفلي ( الحوض الكاذب 

ة ولذلك يكون الجزء العلوي مقعر ويعطي ارتباط للعضلة الحرقفي

the iliac fossaيسمى الحفرة الحرقفية 





لجناح الحرقفة( االليوي )الوجه الخارجي 

 (  سكية اال)يتميز بوجود ثالث خطوط اليوية  تتجه نحو الثلمة

:الوركية الكبرى  وهي 

الخط اإلليوي األمامي

الخط اإلليوي الخلفي

الخط اإلليوي السفلي

 للعضالت االليويةتعطي هذه الخطوط منشأ





The lateral aspect of the right 
os coxae



جسم الحرقفة

 عظم أي بقية أقسام)يلتحم جسم الحرقفة مع اإلسك و العانة

:حيث( الورك

التحامه  مع اإلسك يدل عليه خط رقيق ممتد خلف الحق.

رقفية التحامها مع العانة يدل عليه تضريس يدعى الشامخة الح

.العانية





Ischium عظم اإلسك

 هو الجزء الخلفي السفلي من عظم الورك

 بشكل يشبه الحرف عظم اإلسكيتميزL

 يل الجزء الخلفي الذي يلتحم مع االسك والحرقفة لتشكالجسمو يمتلك قسماً علوياً ثخيناً هو

السفلي للجوف الحقي 

 كيل الفرع وهو يلتحم مع الفرع السفلي للعانة لتش(الشعبة) الفرع و قسم سفلي رقيق هو

للثقبة السداديةاالسكي العاني الذي يشكل الحد السفلي االنسي 

 وركية الكبيرةالثلمة المن الحافة الخلفية لعظم اإلسك حيث تفصل بين الشوكة اإلسكيةتبرز

.الصغيرةو 

 لجسم عند وهي التي تحمل وزن ا.بتشكيل الوجه الخلفي لجسم اإلسكاإلحدوبة اإلسكيةتقوم

الجلوس 

 عبر وجود صغيرةو ثقبتين وركيتين كبيرةتنقلب الثلمتان الوركيتان الكبيرة و الصغيرة إلى

الرباط العجزي الشوكي و العجزي اإلحدوبي 





Pubis العانة عظم 

 ين شعبتو جسما  الجزء األمامي من عظم الورك و يمتلك العانةيشكل عظم

.سفليةو عانيتين علوية

عند يتمفصل جسما عظمي العانة مع بعضهما في األمام على الخط الناصف

وهنا يتبارز االرتفاق نجو األمام .pubic symphysisارتفاق العانة 

ويتبارز العرف جانبيا pubic crestواألعلى بما يسمى العرف العاني  

pubic tuberclesباسم الحدبات العانية 

و تتحد الشعبة العلوية مع عظمي الحرقفة واإلسك عند مستوى الحقthe 
acetabulum

الثقبة في حين تتحد الشعبة السفلية لعظم العانة مع شعبة اإلسك أسفل

obturatorالسدادية  foramen  . تكون الثقبة السدادية خالل

بالغشاء السداديالحياة ممتلئة 





Obturator Foramen الثقبة السدادية

كهي ثقبة كبيرة بيضوية ضمن عظم الور

هما تتحدد الثقبة بين العانة واالسك وشعب

 تكون مغطاة بالغشاء السدادي ما عدا فجوة

صغيرة لمرور األوعية واألعصاب السدادية

obturatorحيث تسمى القناة السدادية 
canal





Acetabulum الجوف الحقاني

على السطح الخارجي لعظم الورك يوجد انخفاض عميق هو

الجوف الحقي وهو يتشكل من التقاء أجزاء العظم الثالث

ما يسمى تكون الحافة السفلية لجوف الحق ناقصة و تتعلّم ب

الثلمة الحقية

فرس و يتحدد السطح المفصلي للحق بمنطقة لها شكل حدوة ال

وهو  يتمفصل مع رأس عظم . تتغطى بغضروف زجاجي

الفخذ









:الفخذ

فصل مليشكال معاً الجوف الحقي في األعلى مع عظم الفخذ يتمفصل

مفصل لتشكيلالداغصةو الظنبوبمع األسفلفي يتمفصلو، الورك

. الركبة

  تتألف النهاية العلوية للفخذ من  :

رأس

 و عنق

 و مدور كبير

  و مدور صغير





The round head الرأس

 ع الحق في شكل ثلثي كرة تقريباً و يتمفصل مالرأسيأخذ

مفصل الورك  عظم الورك ليشكال 

 يكون الرأس مغطى بغضروف مفصلي ما عدا بجزئه

رأسنقرة الاالنسي حيث نجد انخفاضاً صغيراً يدعى 

the fovea يرتكز عليه رباط الرأس.

 و يمر جزء من التروية الدموية نحو رأس الفخذ عبر

الشريان السدادي على طول هذا الرباط و يدخل العظم 

. عند هذه النقرة







The neck of the femur العنق

 بين الرأس و الجسم، و ينظر نحوالعنقيصل

لغ األسفل و الخلف و الوحشي، و يشكل زاوية تب

مع ( أقل قليالً عند األنثى)درجة 125حوالي 

.   المحور الطولي لجسم الفخذ



The trochanters المدوران

 لعنق مع تبارزان كبيران يتوضعان عند اتصال االصغيرو المدوران الكبيريشكل

الجسم  

مدورة يتجه لألعلى والخلف ويعطي ارتباط للعضالت المبعدة وال: المدور الكبير

مثل االليويات الوسطى والصغرى والكمثرية للفخذ 

 (حرقفية اليوية)يمتد لالنسي ويعطي ارتباط للعضالت القابضة :المدور الصغير

 يغطي المدور الكبير انخفاض عميق يسمى الحفرة المدورية

 ز عليه حيث يرتك)بالخط بين المدورينيصل بين   المدورين في األمام ما يسمى

بالخط وهو يلتف للخلف حول المدور الصغير ليتتابع( الرباط الحرقفي الفخذي

المشطي 

 حديبةالو الذي تتوضع عليه )المتبارز العرف مابين المدورينو في الخلف نجد

(  المربعة التي ترتبط اليها العضلة المربعة الفخذية 





الفخذجسم

 بينما الفخذ بكونه أملساً و مدوراً على وجهه األمامي،جسميتميز

يكون مقعر وخشن على وجهه الخلفي 

 يتميز الوجه الخلفي:

 ديبة الحو على السطح الخلفي للجسم تحت المدور الكبير، نجد

.العضلة اإلليوية الكبيرةالتي ترتكز عليها اإلليوية

 يه ، و الذي ترتكز علالخلففي الخط الخشنمع وجود حافة هي

.العضالت و الحواجز بين العضالت



linea aspera الخط الخشن

يكون الخط الخشن أكثر تبارزا بالجزء األوسط من جسم الفخذ

يتميز بشفتين انسية ووحشية

تبتعد حافتا الخط الخشن عن بعضهما في األعلى و األسفل.

لة االليوية الكبرى تلتحم  الشفة  الوحشية باألعلى مع الحديبة األليوية التي ترتبط اليها العض

  تتمادى الشفة  األنسية  مع الخط المشطيpectineal line

 الحديبة إلى لتصلالحرف فوق اللقيمة األنسيةتتمادى الشفة االنسية في األسفل بشكل

المتوضعة على اللقيمة األنسية المقربة

 ة باللقيمة الحرف فوق اللقيمة الوحشية المنتهيو تتمادى الحافة الوحشية في األسفل مع

.الوحشية

ضية عندما تتباعد الشفتان باألسفل تتركان مسافة مثلثة بينهما هي الحفرة المأب

popliteal fossa





النهاية السفلية للفخذ 

ي الخلف بواسطة ، تنفصالن فوحشيةو أنسيةتمتلك النهاية السفلية للفخذ لقيمة

بةتعطي ارتباط ألربطة داخلية للركبين اللقيمتين(  الحفرة ) الثلمة 

صليبي وعلى الوجه االنسي للحفرة بين اللقيمتين وجيه الرتباط الرباط ال

posterior cruciateالخلفي  ligament

ماميبينما على الوجه الوحشي للحفرة وجيه الرتباط الربط الصليبي األ

و ينضم السطح األمامي للقيمتين إلى السطح المفصلي للداغصة.

تساهم اللقيمتان في تشكيل مفصل الركبة.

 الوحشيةوما فوق اللقيمة األنسيةو فوق اللقيمتين نجد منطقتين تسميان

epicondyle

 الحديبة المقربة و تتمادىadductor tubercle  التي ترتبط اليها

.  مع ما فوق اللقيمة األنسيةالعضلة المقربة الكبرى 









bones of the leg  عظام الساق

عظام الساق هي الظنبوب والشظية

ظم الظنبوب هو العظم األساسي المتفصل باألعلى مع لقمتي ع

فصل الفخذ ضمن مفصل الركبة وباألسفل مع العقب لتشكيل م

الكاحل وهو بالتالي الذي ينقل ثقل الجسم بشكل  أساسي 

 أما الشظية فدورها هو دعم مفصل الركبة واعطاء ارتباط

لعضالت

 يرتبط العظمان لبعضهما بغشاء بين العظام

وتدرس معها عظم الداغصة





patella  الداغصة

 تسمى غطاء الركبة تسكن في الثلم الداغصي الفخذي

 أي عظم تطور ضمن وتر )أكبر عظم سمسماني (  أو الرضفة)تشكل الداغصة

ع و هي عظم مثلثي الشكل، تتوض(. مربعة الرؤوس الفخذية أمام مفصل الركبة

اط ذروته في األسفل، و تتصل هذه الذروة مع األحدوبة الظنبوبية بواسطة الرب

اما القاعدة فهي باألعلى وترتبط اليها مربعة الرؤوس الفخذية . الداغصي

سي ووحشييتمفصل السطح الخلفي للداغصة مع لقيمتي عظم الفخذ عبر وجيهين ان.

هولة تتوضع الداغصة ضمن موضع مكشوف أمام مفصل الركبة، و يمكن جسها بس

و تنفصل عن الجلد بواسطة جراب تحت جلدي هام  . من خالل الجلد

تلفة تعطي الحواف العلوية و الوحشية و األنسية للداغصة ارتكازاً لألجزاء المخ

.للعضلة مربعة الرؤوس الفخذية







Tibia  الظنبوب

 الكبير الحامل لثقل الجسم في الساق األنسيالعظم الظنبوبيشكل

 رأس الشظية في األعلى،ومع لقيمتي عظم الفخذ يتمفصلو

 النهاية السفلية للشظية في األسفلومع العقب يتمفصلكما.

 جسمونهاية سفلية أصغر وو يمتلك نهاية علوية متسعة .







The superior (proximal) end 
النهاية العلوية 

 رصي يسميان أحيانا ق)الوحشيةو اللقيمتين األنسيةعلى النهاية العلوية يوجد

لفخذ   ، وعلى سطح كل منهما سطح مفصلي للتمفصل مع لقمتي عظم ا( الظنبوب 

 الوحشيو األنسيالغضروفان الهالليانو بينهما يتوضع.

واسطة ينفصل السطحان المفصليان العلويان للقيمتي الظنبوب عن بعضهما ب

بين هاتين ينالبارزة بين اللقيمت، و تقع الخلفيةو الباحتين بين اللقيمتين األمامية

الى الحفرة الحدبات هي التي تندخل)الباحتين وهي مشكلة من حدبتين انسية ووحشية 

المفصلي وتعطي المنطقة ارتباط ألربطة الركبة والقرص( بين اللقيمتين الفخذية 

 من أجل يراً صغوجيها  مفصليا  دائريا  تمتلك اللقيمة الوحشية على وجهها الوحشي

. رأس الشظية

سية و يتوضع مرتكز العضلة غشائية النصف على الوجه الخلفي للقيمة األن











the shaft of the tibia  جسم الظنبوب

 هو عمودي ضمن الساق

 توضع ت. مقطعاً مثلثي الشكل، له ثالث حواف و ثالثة سطوحجسم الظنبوبيمتلك

.الحافتان األمامية و األنسية و الوجه األنسي منهما تحت الجلد

 تدرس الحواف األمامية والوحشية الهامة التالية:

 تتبارز الحافة األمامية لتشكل حرف الظنبوب .

 لظنبوبية  األحدوبة اوعند اتصال الحافة األمامية للظنبوب مع النهاية العلوية له، تتوضع

tibial tuberosityالتي يرتكز عليها الرباط الداغصي.

 تصبح الحافة األمامية مدورة في األسفل و تتمادى مع الكعب األنسي

 مينارتكازاً للغشاء بين العظ( أو الحافة بين العظمين)و تعطي الحافة الوحشية.

 يدرس الوجه الخلفي الهام

 الخط النعلي على السطح الخلفي لجسم الظنبوب يتوضع خط مائل هوsoleal
lineترتكز عليه العضلة النعلية ،.









النهاية السفلية للظنبوب

 ًو على وجهها تتميز النهاية السفلية للظنبوب بكونها متسعة قليال ،

ل مع السفلي يوجد سطح مفصلي سرجي الشكل من أجل التمفص

. القعب

 عب األنسيالكتتطاول النهاية السفلية نحو األيسر و األنسي لتشكل  .

 و يتمفصل السطح الوحشي للكعب األنسي مع القعبthe 
talus .

 ً عريضاً على كذلك تبدي النهاية السفلية للظنبوب انخفاضاً خشنا

. سطحها الوحشي للتمفصل مع الشظية

يةعلى الوجه الخلفي ثلم الرتباط العضلة الظنبوبية الخلف







:الشظية

  تشكل الشظية العظم الوحشي الرفيع في الساق

بة، ال تشارك الشظية في التمفصل ضمن مفصل الرك

. سفللكنها تشكل الكعب الوحشي لمفصل الكاحل في األ

رتكازاً ال تساهم الشظية في نقل ثقل الجسم، لكنها تؤمن ا

.  للعضالت

و تمتلك الشظية نهاية علوية متسعة هي الرأس  و جسم

. نهاية سفلية



النهاية العلوية

 (أسالرأو )النهاية العلويةأعلى الناتئ اإلبرييتوضع ،

مع اللقيمة للتمفصلسطحا  تمفصليا  و تمتلك هذه النهاية 

.الوحشية للظنبوب

جد على السطح الوحشي الخلفي لنق الشظية يمكن أن ن

العصب الشظوي المشترك







جسم الشظية

 الحالة بأنه طويل و نحيل، و فيجسم الشظيةيتميز

ؤمن ت. النموذجية يمتلك أربع حواف و أربعة سطوح

زاً مرتك( أو الحافة بين العظمين)الحافة األنسية 

.للغشاء بين العظمين



النهاية السفلية للشظية

 وحشي بتشكيل الكعب الالنهاية السفلية للشظيةتقوم

لى و ع. مثلثي الشكل، و يكون عادة تحت الجلد مباشرة

يوجيه مفصلالسطح األنسي من الكعب الوحشي يوجد 

.  للتمفصل مع الوجه الوحشي للقعب

ع و إلى الخلف و األسفل من الوجيه المفصلي يتوض

الحفرة الكعبيةانخفاض يسمى 

تتواجد أيضا أثالم ألوتار العضالت











:عظام القدم

 تتضمن عظام القدم  :

عددها سبعة : Tarsalsالعظام الرصغية -1

تتوضع بناحية الكاحل

وهي التي تربط بين Metatarsalsاألمشاط -2

العظام الرصغية والسالميات

Phalangesالسالميات -3











The tarsal bones عظام الرصغ

 و تتضمن هذه العظام كالً من:

عظم العقب

و عظم القعب

و العظم الزورقي

و العظم النردي

و العظام اإلسفينية الثالثة  .









calcaneusعظم العقب 

القدم يعتبر عظم العقب هو العظم األكبر في:عظم العقب

  و يقوم بتشكيل بارزة العقب

وهو الذي يحمل كل الثقل عند الوقوف على األرض

يتمفصل هذا العظم في األعلى مع القعب

و في األمام مع العظم النردي

و يمتلك ستة سطوح.



عظم العقب السطوح 

ديصغير و يشكل الوجيه المفصلي الذي يتمفصل مع العظم النر:السطح األمامي .

(  يلوتر أش)يشكل بارزة العقب، و يعطي ارتكازاً للوتر العقبي :السطح الخلفي

Achilles tendon.

البا األمامي غ)يسيطر عليه وجيهان مفصليان للعقب  خلفي وأمامي  :السطح العلوي

.الثلم العقبييسمى ينفصالن عن بعضهما بثلم خشن ( جزئين أمامي وأوسط 

خمصية  و عليه باحة  خشنة تعطي ارتباط للرباط والعضلة المربعة األ:السطح السفلي

صغيرة وبالخلف حديبة كبيرة  حديبة أماميةيمتلك  على جزئه األمامي 

و يساعد في معالق القعبيمتلك ناتئاً كبيراً يشبه الرف يعرف باسم :السطح األنسي ،

ويوجد تحت المعالق ثلم أمامي خلفي يحتوي رباط العاطفة .دعم القعب

الطويلة لالبهام 

صغير و يكون منبسطاً تقريباً، يتواجد على جزئه األمامي ارتفاع:السطح الوحشي

.يرة، تفصل بين وتري العضلة الشظوية الطويلة و القصالحديبة الشظويةيسمى 







السطوح التمفصلية لجسم القعب

 النهاية القاصية للظنبوب يتمفصل سطحه العلوي مع

 تمفصل مع مثلثي الشكل للوجيه مفصلييحتوي السطح الوحشي للجسم على

. الكعب الوحشي للشظية

 لة صغير له شكل الفاصوجيه مفصليأما سطحه األنسي فيحتوي على

.  للتمفصل مع الكعب األنسي للظنبوب

 ،سطوح مفصليةثالثةيوجد على وجهه السفلي:

يشارك بتشكيل المفصل القعبي العقبي الزورقي:سطح أمامي.

يتمفصل مع معالق القعب:سطح أوسط.

يدخل بتشكيل المفصل تحت القعبي:سطح خلفي.





Talus   عظم القعب

ل مع عظم يتمفصل عظم القعب في األعلى  مع الظنبوب و الشظية، و في األسف:عظم القعب

.  العقب، و في األمام مع العظم الزورقي

 ً و يمتلك هذا العظم رأساً و عنقاً و جسما

 اً بيضوياً ويمتلك سطحاً مفصلي( نحو األسفل)القعب باالتجاه القاصي رأسيتوجه :الرأس

سفلي حيث يستمر هذا السطح المفصلي على السطح ال. العظم الزورقي  محدباً للتمفصل مع 

.القعب في الخلف وعلى الرباط العقبي الزورقي من األماممعالقيرتكز على 

 علوي بكونه يتميز سطحه ال. القعب خلف الرأس، و يكون ضيقاً قليالً عنقيتوضع :العنق

الثلم قاً يسمى خشناً و يؤمن ارتكازاً لألربطة، في حين أن السطح السفلي له يمتلك ثلماً عمي

.ثلم القعبأخدوداً عميقاً يدعى سطحه السفلييبدي . القعبي

 رباط القعبي العقبي يشغلهالالجيب الرصغييشكل ثلم القعب مع ثلم العقب في القدم نفقاً يسمى

.بين العظيمن

 تنفصالن عن صغيرتينبحديبتينو يتميز السطح الخلفي . القعب بشكل مكعبجسميظهر

.  بعضهما بواسطة ثلم يمر منه وتر مثنية اإلبهام الطويلة

ويتميز على باقي الوجوه  بسطوحه التمفصلية





scaphoide bone العظم الزورقي

  يتمفصل مع القعب

وجهه الوحشي له سطح مفصلي مع النردي.

 ُأحدوبة الزورقييمتد وجهه اإلنسي نحو األسفل مشكال

األنسي يمكنجسها على الحافة األنسية للقدم أمام و أسفل الكعب

(.سم2.5)أنش 1بحوالي 

بوبية و يؤمن هذا العظم مرتكزاً للجزء الرئيسي من وتر الظن

.  الخلفية





Cuboid Bone  العظم النردي

يزابةميوجد على الوجه السفلي للعظم النردي :العظم النردي

.  عميقة  يستقر عليها وتر العضلة الشظوية الطويلة





Cuneiform Bones العظام اإلسفينية

كل الثالثة تتمفصل هذه العظام اإلسفينية الش:العظام اإلسفينية

:الصغيرة  

في االتجاه الداني مع العظم الزورقي

ىو في االتجاه القاصي مع العظام المشطية الثالثة األول.

يل القوس و يساهم الشكل اإلسفيني لها بشكل كبير في تشك

المعترضة للقدم و الحفاظ عليها  



:األمشاط و السالميات

 ،تتميز أمشاط و سالميات القدم  بكونها مشابهة ألسناع و سالميات اليد

 في االتجاه الدانيقاعدةو جسما  في االتجاه القاصي و رأسا  و يمتلك كل منها  .

و يتم عد و ترقيم األمشاط الخمسة من األنسي إلى الوحشي  .

 و . لجسمقوياً ويلعب دوراً هاماً في دعم وزن اوبكونه كبيراً األولالمشطييتميز العظم

ين ضمن والوحشي الموجوداألنسيالسمسمانيينللعظمينيوجد على وجهه السفلي أخدودين 

.  وتري المثنية القصيرة لإلبهام

 ل بارزة على قاعدته يمكن جسها بسهولة على طوأحدوبةالخامسالمشطييمتلك العظم

.  القصيرةالشظويةمرتكزاً لوتر األحدوبةو تؤمن هذه . الحافة الوحشية للقدم

 لذي يمتلك ا( اإلبهام)يمتلك كل إصبع من أصابع القدم ثالث سالميات، ما عدا اإلصبع الكبير

.  سالميتين فقط






