
 عضالت سر وگردن

Muscle of the neck 

هغشی عصة هی گیزد . ایي عضلِ تیي  7عضلِ سطحی ایي ًاحیِ پالتیسوا است وِ اس عصة  الف : عضلِ سطحی :

 الیِ سطحی ٍ عومی فاسیای سطحی گزدى لزار گزفتِ است . دٍ 

 ضاهل دٍ عضلِ استزًَ ولیذٍ هاستَئیذ ٍ تزاپشیَس هی تاضذ . ّز دٍی ایي عضالت اس  ب : عضالت تشري گزدى :

 هغشی عصة هی گیزًذ .  11عصة 

 عضلِ سیز هی تاضٌذ :  4ضاهل  ج : عضالت ایٌفزا ّایَئیذ :

 اٍهَّایَئیذ   – 4تیزٍّایَئیذ  – 3استزًَتیزٍئیذ  – 2استزًَ ّایَئیذ  – 1

 ّوِ ایي عضالت اس لَس گزدًی عصة هی گیزًذ تِ جش تیزٍ ّایَئیذ 

 ّوِ ایي عضالت اس عضالت خارجی ٍ پاییي تزًذُ حٌجزُ ّستٌذ . 

 ایَئیذ ٍ تطي خلفی دیگاستزیه  عضلِ است . دٍ عضلِ در عمة تِ ًام استیلَ ّ 5ضاهل  د: عضالت سَپزا ّایَئیذ :

 .  ّز دٍ اس عصة فیطیال عصة هی گیزًذوِ 

 دٍ عضلِ در جلَ تِ ًام ّای هایلَ ّایَئیذ ٍ تطي لذاهی دیگاستزیه وِ اس عصة هٌذیثَالر عصة هی گیزًذ . 

 عضالت جلَ هْزُ ای 

 ( ٍ  rectus capitis ant( ، دراس سزی ، راست جلَی سز )longus coliعضلِ دراس گزدًی ) 4ایي عضالت ضاهل 

 پَضاًذُ هی ضَد . ایي   perevertebral راست طزفی سز هی تاضٌذ . ّوزاُ تا عضالت لتزال گزدى تَسط فاسیای   

 عضالت اس اعصاب گزدًی عصة هی گیزًذ . ٍ تِ هْزُ ّای گزدى هی چسثٌذ . عضالت جلَی گزدى در هثلث ّای 

 جلَی گزدى لزار دارًذ . 

 عضالت خارج هْزُ ای 



 ىالي لذاهی ، هیاًی ، خلفی هی تاضذ . ایي عضالت در وف هثلث عمثی گزدى لزار دارًذ ٍدر ّز ضاهل سِ عضلِ اس

 عذد ّستٌذ .  3طزف 

 ىِ تاسٍیی اس تیي ایي دٍ عضلِ  هی ثٍل چسثیذُ ٍ ضزیاى ساب والٍیي ٍضضالت اسىالي لذاهی ٍ هیاًی تِ دًذُ اع

 َر هی وٌٌذ . ثَلی اس جلَی عضلِ اسىالي لذاهی عگذرًذ . ٍریذ ساب والٍیي تِ طَر عزضی ٍ عصة فزًیه تِ طَر ط

 عضلِ اسىالي خلفی تِ دًذُ دٍم  هی چسثذ . 

 پالتیسوا         پَستی گزدى 

 فه ٍلة ّا را تِ طزف پاییي  هی وطذ ، پَست گزدى را وطیذُ ٍ صاف هی وٌذ ٍدر تاس وزدى دّاى ًیش هَثز است . 

 ضاخِ گزدًی عصة فیطیال ًیش تِ ایي عضلِ عصة هی دّذ . 

 

 

 

 

 



 استزًَ ولیذٍ هاستَئیذ 

 اس تاالی  اًَ تزیَم استزًَم ٍسز والٍیىَالرهثذا : دٍ سز استزًال ٍ والٍیىَالر دارد . سز استزًال اس سطح لذاهی ه

 تخص هذیال والٍیىل هٌطاء هی گیزد . 

تزال سائذُ هاستَئیذ ٍ ًیوِ لتزال خط پس گزدًی فَلاًی  . عصة ایي عضلِ تخص ًخاعی عصة سٍج اًتْا : سطح ل

 .هغشی است  11

 

 

 

 تزاپشیَس 

  

هذیال خط  پس گزدًی فَلاًی ، تزجستگی پس سزی خارجی ٍ لیگاهاى پس گزدًی  ، لیگاهاى فَق خاری  3/1هثذاء : 

 هْزُ ّفتن گزدى ٍ خار توام هْزُ ّای سیٌِ ای 



تاالیی والٍیىل ، تخص هیاًی تِ آوزٍهیَى ٍ لثِ خار وتف ، تخص تحتاًی تِ لسوت  3/1اًتْا : تخص تاالیی تِ 

 هذیال خار وتف . 

 

 

 

 

 

 

 عضالت ایٌفزا ّایَئیذ 

 استزًَّایَئیذ

 هثذا : سطح خلفی هاًَتزیَم استزًَم ٍ اًتْای هذیال والٍیىل 

 ى ّیَئیذ اًتْا : تخص داخلی ٍ پاییٌی تذًِ استخَا

 ایي عضلِ اس لَس گزدًی عصة هی گیزد . 



 

 تیزٍ ّایَئیذ 

 هثذا : خط هایل الهیٌای غضزٍف تیزٍئیذ 

 اًتْا : وٌار پاییٌی تذًِ ٍ ضاخ تشري استخَاى ّیَئیذ 

 عصة ایي عضلِ اٍلیي عصة گزدًی اس طزیك ّایپَگَسال



 

 استزًَ تیزٍئیذ 

 هثذا : سطح خلفی هاًَتزیَم در سیز ٍ عوك هحل اتصال عضلِ استزًَّایَئیذ ٍلثِ غضزٍف دًذُ اٍل 

 اًتْا : خط هایل الهیٌای غضزٍف تیزٍئیذ 

 عول : حٌجزُ ٍ غضزٍف تیزٍئیذ را پاییي هی وطذ . عصة ایي عضلِ اس لَس گزدًی است . 



 

 عضالت فَق الهی 

 

 دیگاستزیه )دٍ تطٌی(

 هثذا : تطي خلفی اس تزیذگی هاستَئیذ توپَرال ٍ تطي لذاهی اس حفزُ دیگاستزیه هٌذیثل 

 اًتْا : ّز دٍ تطي تَسط یه تاًذٍى ٍاسطِ وِ اس هیاى اًتْای عضلِ استیلَّایَئیذ هی گذرد تِ وٌار تذًِ ٍ ضاخ تشري استخَاى 

 ّیَئیذ هی چسثذ . 

 خِ آلَئَالر تحتاًی عصة هٌذیثَالر . تطي خلفی اس عصة فیطیال ٍ تطي لذاهی اس ضا



 

 

 هایلَّایَئیذ )فىی الهی (

 هثذا : تِ خط هایلَ ّایَئیذ در سطح داخلی استخَاى هٌذیثل هی چسثذ . 

 اًتْا : در خط ٍسط تِ رافِ هیاًی ٍ در پاییي تِ سطح فَلاًی استخَاى ّیَئیذ ختن هی ضَد . 

 

      



  ّایَئیذ جٌیَ

 هثذا : تَتزول یا خار جٌیال یا چاًِ ای تحتاًی در سطح خلفی سوفیش هٌذیثل 

 اًتْا : سطح لذاهی تذًِ ّیَئیذ 

 

 اسىالي لذاهی ، هیاًی ٍخلفی 

 لذاهی 

 هثذا : تَتزول عزضی هْزُ ّای سَم تا ضطن گزدًی 

 اًتْا : تَتزول اسىالي ٍ لثِ داخلی سطح فَلاًی دًذُ اٍل 

 هیاًی 

 هثذا : تَتزول خلفی سٍائذ عزضی هْزُ ّای دٍم تا ّفتن گزدًی 

 اًتْا : سطح فَلاًی دًذُ اٍل در پطت ضیار ضزیاى ساب والٍیي 



 خلفی 

 گزدًی  6تا  4هثذا : تَتزول خلفی سٍائذ عزضی هْزُ ّای 

 اًتْا : سطح خارجی دًذُ دٍم 

 

 

 عضالت صَرت 

 

تعذاد سیادی عضالت سطحی ٍ ًاسن ّستٌذ وِ در تغییز حالت چْزُ ٍ ًطاى دادى حاالت هختلف اس لثیل خطن ، 

ًاراحتی ،خَضحالی ٍ .......ًمص دارًذ . ّوِ ایي عضالت اس عصة فیطیال عصة هی گیزًذ ٍ ّوگی تِ پَست 

 تز دارای چٌیي فاسیایی است . ٍفاسیای سطحی ختن هی ضًَذ . صَرت فالذ فاسیای عومی است ٍ فمط عضلِ هس

 

 



  depressor  labii inferiorisپاییي تزًذُ لة پاییي                          

 

 هثذا : سطح لتزال هٌذیثل تیي سوفیش ٍ سَراخ هٌتال . 

 اًتْا : پَست لة پاییي 

 

 

 پاییي تزًذُ گَضِ لة 

 پیذا هی وٌذ . هثذا : ّوزاُ عضلِ پالتیسوا رٍی خط  هایل هٌذیل اداهِ

 اًتْا : گَضِ دّاى ، عضلِ هذٍر آى ٍ پَست 



 

 

 هٌتالیس 

 استخَاى هٌذیثل   incisiveهثذا : حفزُ 

 اًتْا : پَست چاًِ 



 

 

 مدور دهان 

 



  levator anguli orisتاال تزًذُ گَضِ لة      

 گشیال درست در سیز سَراخ ایٌفزا توپَرال . ایي عضلِ در عوك عضلِ تاال تزًذُ لة تاال لزار دارد . اهثذا : حفزُ واًیي استخَاى ه

 اتٌْا : در گَضِ دّاى فیثز ّای ایي عضلِ تا عضلِ حلمَی دٍر دّاى در ّن هی آهیشًذ . 

 ایي عضلِ گَضِ دّاى را تاال هی تزد . 

  zygomaticٍهیٌَر                    سایگَهاتیه هاصٍر 

 هثذا : اس تخص گًَِ ای لَس سایگَهاتیه

 اًتْا : گَضِ دّاى ٍ تا عضلِ هذٍر ادغام هی ضَد . 

 گَضِ دّاى را تِ عمة ٍتاال هی وطذ حالت خٌذیذى . 

  levator labii superiorisتاال تزًذُ لة تاال ٍ پزُ تیٌی                    

 

 



                       orbicularis oculiحلمَی دٍر چطن       

 دارای سِ تخص اٍرتیتال ، پلىی ٍ الوزیوال است وِ لسوت پلىی آى غیز ارادی است . 

 

 

  auricular                اٍریىَالر

 تخص لذاهی اس فاسیای توپَرال ٍ آپًََرٍس اپی وزًیال  1هثذا : 

 تخص فَلاًی اس آپًََرٍس اپی وزًیال ٍ فاسیای توپَرال  2        

 تخص خلفی اس سطح سائذُ هاستَئیذ  3        

 تخص لذاهی تِ لسوت لذاهی سطح هذیال اللِ گَش   1اًتْا : 

 تخص فَلاًی تِ لسوت تاالیی سطح هذیال اللِ گَش  2        

 ًیال اللِ گَش تخص خلفی تِ لسوت پاییٌی سطح وزا 3        



 

 

 

 buccinatorتَوسیٌی تَر                        

 هثذا : سائذُ آلَئَالر هاگشیال ٍ هٌذیثل در هماتل دًذاى ّای آسیای تشري ٍ وٌار لذاهی رافِ تزیگَهٌذیثَالر 

 اًتْا : فیثز ّای هیاًی ٍ ًشدیه تِ لة ّا در ًشدیىی گَضِ دّاى تا یه دیگز تماطع هی وٌٌذ . الیاف فَلاًی تِ سوت تاال رفتِ 

 ٍتا عضلِ هذٍر دٍر دّاى ادغام هیثطًَذ . الیاف دٍرتز اس لة ّای ایي عضلِ تذٍى تماطع در تاال ٍ پاییي تِ عضلِ  دٍر دّاى هی 

 پیًَذًذ . 

 

 



 

 

 

 عضالت جَیذى 

 هذیال تزیگَئیذ  4لتزال تزیگَئیذ  3توپَرال  2هستز  1

 هغشی عصة هی گیزًذ .  5ّوِ ایي عضالت اس عصة هٌذیثَالر سٍج 

 توپَرال 

 هثذا : وف حفزُ توپَرال ٍ فاسیای توپَرال 

  اًتْا : وٌارُ لذاهی سائذُ وَرًٍَئیذ ٍ راهَس هٌذیثل

  masseterمستر                     

 هثذا : تخص سطحی اس دٍسَم لذاهی وٌارُ تحتاًی لَس گًَِ ای ٍ تخص عومی اس سطح هذیال لَس گًَِ ای 



 اًتْا : سطح لتزال سائذُ وَرًٍَئیذ هٌذیثل ٍ ًیوِ فَلاًی راهَس ٍ ساٍیِ هٌذیثل 

 

 

 

 

  medial pterygoidمدیال تریگوئید                             

 هثذا : سطح هذیال صفحِ تزیگَئیذ خارجی ،سائذُ ّزهی استخَاى پاالتیي ٍ تخص وَچىی اس تَتزسیتی هاگشیال . 

 اًتْا : سطح  هذیال راهَس ٍ ساٍیِ هٌذیثل 

   lateral pterygoidلترال تریگوئید                              

 ٌَئیذ ٍ سز پاییٌی اس سطح لتزال صفحِ تزیگَئیذ خارجی هثذا : سز تاایی اس سطح ایٌفزا توپَرال  تال تشري اسف

 اًتْا : جلَی گزدى وٌذیل هٌذیثل ٍ وپسَل هفصل هٌذیثَالر 



 


