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 Vertebral Columnامـمود امفلري: 

ذ ختخوف ىذه امفلرات ؾن بـضيا vertebraeًخكون امـمود امفلري من سوسةل من امـؼام )كري املنخؼمة املري مدشاهبة( جسمى ابمفلرات ) ة، ا   امبـظ حسب مناظق ثواجدىا.( مرثبعة بأ ربعة مذَنة وكًو

 مناظق امـمود امفلري:

 .7امفلرات امـنلِة = .1

ة( واميت حتمل  .2  .12= ال ضالعامفلرات امطدًرة)امؼيًر

 .5امفلرات املعنَة = .3

ة ويه مخسة فلرات موخحمة بـؼم و  .4  احد مكوهة ؾؼم امـجز.امفلرات امـجًز

 موخحمة أ ًضا مكوهة ؾؼم امـطـص. 4-1امفلرات امـطـطَة وؿددىا  .5

 

 احنناءات امـمود امفلري:

ىل ال مام                     .1  (.2وًنهتيي يف منخطف )ف ص  (1من )ف ع  ًبدأ  املنعلة امـنلِة                  حتدهبا  ا 

نهتيي )ف ص  املنعلة امطدًرة               حتدهبا .2 ىل اخلوف                    ًبدأ  من هناًة امخحدب امـنلي ًو  (.12ا 

ىل ال مام                     ًبدأ  من )ف ص  .3 نهتيي   12املنعلة املعنَة                 حتدهبا ا  ة املعنَة امـجًزة.5)ف ق ( ًو  ( ؾند امزاًو

نهتيي يف هناًة امـطـص املدببة.املنعلة امـجًزة امـطـطَة                حتدهب .4 ة ًو ة املعنَة امـجًز ىل اخلوف                ًبدأ  من ؾند امزاًو  ا ا 

 

مجموع عدد العظام 

عظم وطوله  62=

سم إذ يكون لدى  07

الرجال أطول من 

 النساء.
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ىل اخلوف ؾند اموالدة، وٌسمَان ابمخحدب الابخدايئ،2،4املنعلذني ) مىال مامامعفل برفؽ امرأ سُبدأ  حتدب املنعلة امـنلِة ابمؼيور  ًبدأ  وبـدما  ( حكون حتدهبام ا  وبـد اجلووس واموكوف ًبدأ  حتدب املنعلة  ، ا 

ىل ال مام ، وانرلان ٌسمَان ابمخحدب امثاهوي.  املعنَة ابمؼيور أ ًضا ا 

 منطقة التحدب االبتدائً  

 الثانويمنطقة التحدب   
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 ؟هفسيا أ كساهمبادلرجةس/ ال حتدث حراكت امـمود امفلري يف خمخوف 

ىل اخلوف  حكون يف مداىا امواسؽ يف امفلرات امـنلِة و واملعنَج/ وذزل بسبب مسم ال كرا ىل ال مام وامبسط ا  ة واجتاىات ال وجو املفطوَة، فامثين ا   ة.ص بني امفلًر

ة ؟  س/ أ دىن درجات امثين وامبسط حكون يف امفلرات امطدًر

 ج/ ميك جساؿد ؿىل احلراكت امخنفس َة.

_____________________________________________________________________________ 

ة  ،1ف ص  ------- 2: ثبدأ  من ف ع امفلرات امزايدة يف احلجم مىأ ن، مث ثبدأ  ابمزايدة  6 ----2مث ًطلر جسم امفلرات امطدًر منلطان من مكوهنا حتمل اموزن امزائد ، مث ثبدأ  اب 5يف امفلرة ق  أ كطاىاثبوف  ا 

ة حىت هناًة امـطـص. ة املعنَة امـجًز  امزاًو

ىل شعٍرن ابس خثناء ف ع 4ج  ----)احملور( 2ف ع من  امنخوءات امشوهَة: ثبدأ    وامفلرات املعنَة. 7، منشعرة ا 

  ىل ال سفل يف مجَؽ امفلرات امـنلِة وامطدًرة، ما ؿدا ف ع  1و ص  7سعح ال رض يف املعنَة وامـجًزة و نذزل ف ع ، ومواًزة م 11،12، 1و ص  7اجتاه امنخوءات: مائةل ا 

،11،12. 

 .ثخلارب امنخوءات يف املنعلة امطدًرة )وخاضة يف املسم اموسعي من امـمود امفلري( وثدباؿد يف املنعلة املعنَة 

  ة ما ؿدا )ص ة.12و  11حكون  امنخوءات مدورة يف امـنلِة وامطدًر  (  ورابؾَة امشلك يف املعنَة وامـجًز

 

 امفلرة اهمنوذجِة:

 )حيمل اموزن (اجلسم : .1

 .ىل ال سفل ىل أ خرى وملـر من ال ؿىل ا   املسم ال مايم من امفلرة، اسعواين امشلك ، حمدب من هجة ا 
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 .هل سعحان )ؿووي وسفيل( خشن نوامتسم مؽ املرص املرضويف 

 .امسعح اخلوفي ملـر اذلي ٍكون املسم ال مايم من امفذحة امفلًرة 

  وؿىل سعحو اخلوفي فذحات ملرور امرشاًني . ال وردةملرور  ال مايمؿىل سعحو ثوجد فذحات 

  .ًخكون من نخةل من امـؼم ال سفنجي حماط بعبلة من امـؼم ال مص 

 املوس امـطيب: .2

(a)    :امسوًلة 

 .ؾبارة ؾن ذراؾَني كطرٍين ،ًخطالن ابجلسم ؾند هلعة اثطال امسعح اجلاهيب مؽ امسعح اخلوفي 

  املس خـرضة ابمطفاحئ من لك هجة.حربط امنخوءات 

  ،ذحتخوي ؿىل زومة ؾند احلافة امـوَا وامسفىل ، مجموع ؿدد امثوامت بـد اهخؼام امفلرات امواحدة فوق ال خرى حكون فذحات جسمى بـ حكون امثومة امسفىل انرب من امـوَا ا 

ليا جذوع ال ؾطاب من احلبل امشويك  .)امفذحات بني امفلرات( واميت خترج ؾن ظًر

(b) :امطفِحة 

 َـىل شلك كوس ؾند املس خوى اموسعي.ؾبارة ؾن موحني ؾؼمَني حربط ما بني امنخوء املس خـرض مؽ امشوه 

 

 ملوثة امشلك يف اكوب ٍكون امسعح اخلوفي امللـر جلسم امفلرة وامسوًلذان من لك جاهب وامطفِحخان من اخلوف  بفذحة املوس امـطيب املسمى ابمفذحة امفلًرة، ويه

ة اميت حتفغ بداخويا املسم الانرب من احلبل امشويك.اتامفلر   ، مجموع ىذه امفذحات حكون املناة امفلًر

 امربوزات: .3

 :4ج  --- 2بروز ؾؼمي ميخد نوخوف ؾند املس خوى اموسعي من هلعة امخحام امطفِحخني وبَدا من ف ع امنخوء امشويك . 

 :ة؟  امنخوء املس خـرض ةل يف امفلرات امطدًر  .فطةل املمت ال س نادال ضالعبروزان ميخدان نوجاهب من هلعة امخحام امسوًلة مؽ امطفِحة، ويه ظًو

 :ذ حمتفطل امفلرات مؽ  بـض  سفوَانخوف وبروزان نو مفطوَة أ وجوهلام  ؿوواينبروزان  ، بروزات أ ربـةويه  اموجهيات املفطوَة مىال مام ، ا  يا امبـظ بواسعة هلام أ وجو مفطوَةا 

احلرنة ، فضال ؾن متفطل  ىذه امربوزات. ال ثخحمل  اي وزن ومكهنا حتدد  وجس َعر ؿىل احلرنة ما بني امفلرثني اجملاورثني، اذ ٌسمح ىذا امرتابط بدرجة حمدودة من

 ال سعح امـوَا وامسفىل نوفلرات  بواسعة ال كراص بني امفلًرة.

 اجتاىات امربوزات:
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  ىل اخلوف ونوخارجامفلرات  .مام و ندلاخل كوَال، مما ٌسمح بدوران امفلرات  ؿىل بـضيا امبـظكوَال بُامن امسفىل ثخجو مل   امطدًرة: ثخجو امـوَا ا 

  ىل  اجلية الاوس َة بُامن امسفىل ثخجو ىلامفلرات املعنَة : ثخجو امـوَا ا   .اجلية اموحش َة، ذلا فان ادلوران كري ممكن يف ىذه امفلرات ا 

 

 احلبل امشويك:

 .ًنهتيي احلبل امشويك ؾند امفلرة املعنَة ال وىل وامبايق من  امـمود امفلري ٍكون مشلوال ابل ؾطاب امشوهَة 

 .وجود امسائل اخملي امشويك اذلي حيَط ابحلبل امشويك  فِـمل ؿىل امذطاص اميزات وامرجات وامطدمات 

 

 

 cervical vertebraeامفلرات امـنلِة: 

  ال ماممن  أ سفنيمتخاز ىذه امفلرات بطلر جحميا وخاضة جسميا فيو ضلري بَضوي ؿىل شلك . 

  ؟ال ماممن  أ سفنيس/ملاذا جحم امفلرات امـنلِة ضلري ،بَضوي ،ؿىل شلك 

 ج/ الن املناة امفلًرة واسـة وملوثة امشلك. 

 س/ٍكون احلبل امشويك يف املنعلة امـنلِة ذو كعر واسؽ؟

 سـات امـنلِة.بسبب امخو ج/  

 نوفلرات امـنلِة امنخوءات املس خـرضة: 

 امرشاين امفلريهبا ( حكون ىذه امفذحات ؾند متفطل امفلرات امـنلِة مؽ بـضيا امبـظ كناة مير 7من لك هجة ملك امفلرات امـنلِة ما ؿدا )ف ع  ثوجد فذحة يف امنخوء املس خـرض

ىل  مَدخل امفذحة امكربى. 1داخل املحف ،اذ مير ؿىل سعح امـووي ملوس ف ع  من جذر امركبة ا 

  ىل :شوهَة نوفلرات امـنلِةامنخوءات ام  ويه كري مذلاربة. (7شعًرني ما ؿدا )ف ع  منشعرة ا 

   ومالمام مل سفل ، وال وجو املفطوَة نوربوزات امسفىل مذجية  مل ؿىل واىل اخلوفال وجو املفطوَة نوربوزات امـوَا مذجية. 
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 . شلكيا ٌش بو احلولة مذكون من كوسني ،أ مايم و خوفي 

  يف نومتفطل مبفطل زمَيل مؽ امنخوء امس ين ال مايم املوس ال مايم ٍمكل املوس امـطيب من ال مام بدال من اجلسم )امسعح اخلوفي نوجسم يف ابيق امفلرات(، هل حدبة ؾند سعحو

 .( احملور2)ف ع 

  ى اىل ادلجمة.املوس اخلوفي ميزت بوجود اخدود ؿىل حافذو امـوَا مير فِو امرشاين امفلري بـد حرنو مفذحة امنخوء املس خـرض ؿابرًا خالل امفذحة امكرب 

 ادلجمو. جس ند 

  امنخوء امس ين لة وادلجمة مـًا ؿىل ياملس خـرض بعوهل مكواًن ؾخةل نوـضالت اميت ثدٍر امف  ءميخاز امنخو 

  امنخوء امس ين( احملور مكواًن 2مُس ميا جسم ؟ ل هو اهفطل ؾهنا ابمخعور اجلَين واثطل ابمسعح امـووي جلسم  )ف ع . 

 ال حتمل هخوءًا شوهًَا ؟ الن وجود امشوك مينؽ بسط امرأ س. 

  امفلرة ،ونذزل وجهيان  وجهيان مفطوَان ؿوواين ؿىل شلك لكَة نومتفطل مؽ ملميت كاؿدة ادلجمة )امواكؽ ؿىل جاهيب امفذحة امكربى( جسدند هبام ادلجمة ؿىل ىذه 1نوفلرة ع

 سفوَان دائري امشلك نومتفطل مؽ فلرة احملور.

 

  

  من اجلسم مؽ خترص بس َط ميثل امركبة. نوسعح امـووي ال مايمثخطف بوجود امنخوء امس ين ؿىل املسم 

  نوفلية مبفطل زمَيل. ال مايمنونخوء امس ين نومتفطل مؽ اموجِو املفطيل املوجود ؿىل امسعح اخلوفي نولوس  ال مايمًوجد وجِو مفطيل ؿىل امسعح 

  يف حني امنخوء امشويك نومحور هبري ومنشعر. يلةامف امنخوء املس خـرض نومحور اكرص من 

 .متخسل ىذه امفلرة مجَؽ ضفات امفلرة امـنلِة اهمنوذجِة مؽ هخوء شويك كوي ثخطل بو امـضالت اميت حترك امرأ س 

 س/ ملاذا مسَت امفلرة امثاهَة ابحملور؟

 ور.ج/ مكون امفلرة ال وىل ثخحرك مؽ ادلجمة ؿىل امفلرة امثاهَة ذلا مسَت ابحمل

 

 

الفقرة العنقٌة 

ة الفهق األولى

(Atlas) 

الفقرة العنقٌة 

 الثانٌةالمحور

(Axis) 

الفقرة العنقٌة 

 السابعة



 د. علي أحمد -علم التشريح/العمود الفقري                                                         ا.م.د. أسامة الطائي                                             جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية                  

 هنا ل املوازي اىل سعح  ا   املري مشعور. ال رضفلرة كري منوذجِة ، ثخطف بنذوءىا امشويك امعًو

  ؾن اخلوفي فِكون ما ٌش بو امضوؽ  واذلي ٌسمى ابمضوؽ امركيب. ال مايمامنخوء املس خـرض هبري ، ًنفطل كسمو 

  ة امليمة اكمـضةل املربـة املنحرفة.ًخطل ابمنخوء امشويك ؿدد  من امـضالت امؼيًر

 :(Thoracic vertebraeامفلرات امطدًرة)

  مىال سفلمتخاز بزايدة جحميا من ذ، ال ؿوىا   جحام. أ نربىا( 12حكون امفلرة ) ا 

  فذحة ابمنخوء املس خـرض نام يف امفلرات امـنلِة.الثوجد 

  ذ ٍمتفطل ر  .) من الاؿىل(وال خرى جس بق امضوؽ ابمـدد ) من الاسفل(اس لك ضوؽ مؽ جسم فلرثني احدىام موافق نوضوؽ ابمـددحمتفطل ىذه امفلرات مؽ ال ضالع ،ا 

 .حمتفطل درهة امضوؽ مؽ املسم الامايم نونخوء املس خـرض نوفلرة اميت حتمل رمق امضوؽ هفسو بوجِو مفطيل دائري 

 )ؾند جاهيب احلافة امـوَا وامسفىل. ملك جسم فلرة وجهيان ىالمَان امشلك )ؿوواين وسفوَان 

 .ىل سعح ال رض( ويه مذلاربة مبـضيا ل وموازي ا  ىل ال سفل )ما ؿدا هخوء امضوؽ ال ول فيو ظًو  ٍكون امنخوء امشويك ظوًال ومائال ا 

 .ة ش بو دائًرة  حكون امفذحة امفلًر

  ل و موازي مسعح الارض.: حتمل وجِو مفطيل اكمل الاس خدارة ؾند احلافة امـوَا من لك جاهب  1ف ص  همتفطل امضوؽ الاول مث وجهيني ىالمَني امشلك ؾند احلافة امسفىل ،مؽ هخوء شويك ظًو

  افة امـوَا وال حتمل وجهيان مفطوَان ؾند احلافة امسفىل.: ال ٍمتفطل مـيا امضوؽ امـارش ،ذلا حتمل فلط وجهيني ىالمَني امشلك ؾند احل9ف ص 

  الاس خدارة ؾند احلافة امـوَا فلط، الن امضوؽ احلادي ؾرش ال ٍرثبط هبا  ذلا ال حتمل وجهيني مفطوني ؾند احلافة امسفىل. : حتمل وجهيني اكميل11ف ص 

  مياثني امفلرثني اوجو مفطوَة ؾند  ٍمتفطالن لك مؽ فلرثو املوافلة هل ابمـدد فلط ، ومُس:حتمل لك مهنا وجهيني مفطوَني اكميل الاس خدارة ؾند احلافة امـوَا الن ىذٍن امضوـني  12و  11ف ص

 احلافة امسفىل. وؿىل ىذا الاساس جند ان امنخوء املس خـرض مياثني امفلرثني ضلري ومُس هل وجِو مفطيل مكوهنام من الاضالع امسائبة.

 

 

 (:lumbar vertebraeامفلرات املعنَة)

 متخاز بكرب جحميا وكوهتا ؾن ابيق امفلرات. 
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  اهمنوذجِة.حتمل مجَؽ ضفات امفلرة 

 .هنا ال حتخوي ؿىل فذحات اكمفلرات امـنلِة ة. نام ا   امنخوء املس خـرض واسؽ ثخطل بو ؾضالت امؼير املًو

 .ال ثوجد أ وجو مفطوَة ؿىل جواهب اجلسم أ و ؿىل املسم ال مايم نونخوء املس خـرض نام يف امفلرات امطدًرة 

  ىل سعح ال رض وم ة ا   ذباؿدة ؾن بـضيا امبـظ.امنخوءات امشوهَة رابؾَة امشلك مواًز

  ة ومكهنا اضلر من امفذحة  امفلر ذ حكون انرب من امفذحة امفلًرة  يف امفلرات امطدًر  ًة يف امفلرات امـنلِة.امفذحة امفلرة ملوثة امشلك؟ بسبب كرص امسوًلة ، ا 

 

 

 (:sacrum vertebraeامفلرات امـجًزة)

  ىل ال سفل.ثخكون من مخسة فلرات جعًزة موخحمة مكوهة ؾؼام ؿىل ىل ال ؿىل ومقخو ا   شلك أ سفني ملور امشلك كاؿدثو ا 

 .ىل ال سفل منا ثـمل ؿىل هلهل، ذلا ًبدا جحم امفلرات ابمنلطان من الاؿىل ا   ال ثخحمل وزن اجلسم وا 

 ة  :كاؿدة امـؼم  اؾخالء ٌسمى ابرزة امـجز. ابرزة ؿىل شلك ال مامِة( .حافهتا ال خرىا ضفات امفلرات ي) م  ال وىليه امسعح امـووي نوفلرة امـجًز

  .ة ملوثة امشلك  امفذحة امفلًر

 ( لو زلل 6امسعح اجلاهيب نوجزء امـووي نوفلرات امثالزة ال وىل حيمل جزءا مفطوَا واسـا ؿىل شلك امرمق ( نومتفطل مؽ ؾؼم احلركفة مكوان املفطل امـجزي احلركفي اذلي ًنذلل  ؾن ظًر

 .امسفيلاجلسم اىل امعرف 

  ة اخلامسة وحرثبط مؽ فلرات امـطـص املوخحمة ؿىل شلك كعـة ملوثة امشلك. :مقة امـؼم  يه امسعح امسفيل نوفلرة امـجًز

  متثل امفذحات ل مامِة ٌسمى ابمسعح احلويض ، أ موس ، ذو ثـلر  حنو ال سفل  ومالمام،حيخوي ؿىل اجلاهبني أ ربـة فذحات جسمى ابمفذحات امـجًزة ا:ال مايم)منعلة امخحام امفلرات(امسعح

 بني امفلرات خترج مهنا امفروع ال مامِة مل ؾطاب امشوهَة.

 ة اخلوفِة :امسعح اخلوفي ، ؾند اخلط اموسعي ٌسمى ابمسعح امؼيري ، خشن ،ذو حتدب حنو اخلوف واىل الاسفل ، ًالحغ فِو ؿىل لك جاهب أ ربـة فذحات جسمى ابمفذحات امـجًز

ة اخلامسة من الامخحام فاهـدم امنخوء امشويك نذزل. جسمى ابمفجوة امـجًزة. ۸هالحغ اربؽ هخوءات شوهَة ثلؽ اسفويا جفوة ؿىل شلك امرمق   واميت حكوهت  بسبب جعز امفلرة امـجًز
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ة)  (:intervertebral discsال كراص بني امفلًر

 ن  واميت جسمى ابل كراص بني امفلًرة. (gelatinousربؽ امـمود امفلري مذكون من كعؽ دائًرة )يه ؾبارة ؾن وس َج مَفي  قرضويف مؽ مرنز مذكون من مادة ىالمِة رخوة )  ا 

  ة.وػائفيا: المذطاص امطدمة امناجتة ؾن مجَؽ احلراكت اميت حتدث بني امفلرات، اذ ثـمل هوسادة ، فضال ؾن ربط ومسم  أ سعح امفلرات سًو

 :ًخكون لك كرص من 

: يه ؾبارة ؾن وس َج مَفي قرضويف ٍكون احلافة ادلائًرة اخلارجِة ؿىل شلك ش بكة ممخدة بطورة مائةل ؿىل امذداد مسم املرص  يف  ) حتَط ابملرنز(حولة مَفِة -1

 خمخوف الاجتاىات ثلاوم كوة الامخواء يف أ ي اجتاه.

ىل ال مام : يه ؾبارة ؾن نخةلامنوى انوبَة -2  مبَة ىالمِة معاظَة ثلؽ يف املرنز، ثلؽ ابملرب من املسم اخلوفي  نولرص ، وىذه امكذةل املرنًزة مذحرنة  وميكن دفـيا ا 

 .ال ؿوىأ وال سفلأ واىل اخلوف،ثبـا اىل امضلط املسوط ؿوهيا من 

ن -3  .أ زناءال داءمروهة املرنز انويب، ومعاظَة احلافة ادلائًرة اخلارجِة نونس َج انوَفي املرضويف ًـعي امـمود امفلري معاظَة  وحامًة خاضة  ا 

 .ة  بواسعة ظبلة ركِلة من املضاًرف امزجاجِة  ثخطل ىذه ال كراص ابل سعح امفلًر

 :مسم ال كراص بني امفلًرة 

 ة امطدًرة.ركِلة ذات مسم كوَل يف املنعل .1

 مسَكة يف املنعلة امـنلِة واملعنَة .2

 .ىل أ مام يف ىذٍن املنعلذني ن ال كراص امـنلِة واملعنَة أ نرث مساك يف حافهتا ال مامِة ؾن اخلوفِة، وىذه اخلاضَة ثـعي  امخحدب ا   ا 

 ن ، او كد ًخحرك حنو جسم امفلرة من خالل  (ال ؾطاباجلاهب ابجتاه اهمتزق ضاقعا ؿىل جذور  واىلا احلولة انوَفِة )امنس َج انوَفي املرضويف( كد حمتزق  فِخحرك املرنز )امنوى انويب نوخوف  ا 

 املضاًرف امزجاجِة اميت ثلعي سعح اجلسم.

 ن  املرص  بني امفلرات ال ٍزاح باكمهل بل املرنز اذلي ًربز بني امفلرات  ا 
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 احلولات انوَفِة                                                                                                                                                                               

 امنوى انويب 


