
شگفت یکیگوش  ضا نیزتریانگاز  ست ل یاع ست نده یتا وقت کنیبدن ا متوجه  میکه آن را از د

ها با صدا سر و کار دارند و از . گوشمیشویعضو کوچک و دور از چشم نم نیا ییقدرت و توانا

صدا قیطر همان  نی. امینیخود را بهتر بب ایتا دن کنندیبه ما کمک م شودینم دهیکه د ییقدرت 

 .دهندیدالن هر روز و هر لحظه انجام ماست که روشن یکار

 

. هر مییگویفرکانس م هیثان کیارتعاشددات در طو   نیارتعاشددات اسددت. به تعداد ا جهینت صدددا

 یبه صداها نییپا یها. فرکانسشودیم انیفرکانس خاص خود را دارد و با مقدار هرتز ب ییصدا

شما و فرکانس ضربان قلب  شاره دارد. گوش  یمانند صدا ریز یباال به صدا یهابم، مانند  سوت ا

امکان  نیحد و حدود مشدد ا ا کیاما در  د؛یها را بشددنوفرکانس نیتا ا کندیکمک م مابه شدد

هزار هرتز  ۲۰هرتز شددروت تا  ۲۰انسددان نام دارد که از  ییحدود حوزه شددنوا نیوجود دارد. ا

 .شودیمحدود م

 

شنوا نیا شما هم ینعمت ییمحدوده  ست که   یبود. به عبارت دیعمر از آن برخوردار ن واه شهیا

شنوا نیا سن  ییمحدوده به قدرت  سان به  شاره دارد. با ورود ان سالم ا  نیا یسالگ ۱۸جوانان 

شدن م شروت به کوچک  شنوا ییتا جا کندیمحدوده  سالم، در فرکانس افراد بزرگ ییکه  سا  

س .شودیهزار متوقف م ۱۴ اهزار ت ۱۲ شن زیشما ن تیجن ها موثر است و زنان فرکانس نیا دنیدر 

 .کنندیرا تجربه م یشتریب ییسا  نسبت به مردان محدوده شنوابزرگ

 

صت را م نیگوش به ما ا س دهدیفر صداها یاریتا ب شو عتیموجود در طب یاز  اما  م؛یرا متوجه 

شن زین ییصداها صداهامیآن عاجز دنیوجود دارد که از  شنوا ریکه ز یی. به  سان  ییفرکانس  ان

شنشودیگفته م (Infrasoundوجود دارند فروصوت  ) ناتوان  نییپا یهافرکانس نیا دنی. ما در 

 گریکدیارتباط با  یها برافرکانس نیبزرگ،از ا یهابا گوش هالیهمانند ف یموجودات یول میهست

شنوافرکانس ی. وقتکنندیصحبت م سان فرا ییها از محدوده  صورت به آن روندیتر مان ها فرا

(Ultrasound) ست. از  نیکاربرد ا یهااز مثا  کی یسونوگراف ندی. فراشودیگفته م صوات ا ا

قدرت تسددل   نینام برد که به ا توانیها را مخفاش نیو همچن هانیها و دلفوانات نهنگیح انیم



شن نیها اخفاش یدارند. برا س دنیقدرت تا  صدا ۵ یفرکان سان،  یبرابر  هزار هرتز  ۱۰۰ یعنیان

 است یابیقابل دست

 سن نیو ت م هاگوش

 

 

 

 

 

 

به شددما  توانندیها مگوش یبا سددن شددما رابعه معکور دارد به نوع ییآنجا که محدوده شددنوا از

سال ندیبگو سن و  ست یدر چه  شن نی. عالوه بر ادیه س ت  یخاص برا یهافرکانس دنیاگر  شما 

ست، ا ست که به  نیا شما ا شدار مگوش  سالمت گوش با  دهدیشما ه شورت درباه   کیوقت م

شنوا شک  س ییپز ست. پ دهیفرا ر ش ریا ست اما عوامل ینوع نکهیا نیدر ع یگو در  زین یزوا  ا

سر ستند، منته عیت شدت آن موثر ه سن  یعامل یو  ست که راه گر یاز عوامل یکیبه نام  از  یزیا

 .ستیآن ن

 

 ها و گوشفرکانس

هزار هرتز  ۸های شاخا در حوزه تست وضعیت گوش، فرکانس به طور معمو  یکی از فرکانس

 ۱۲عدد گوش خود آگاه شوید. گام بعدی فرکانس، سالمت توانید ازاست که با شنیدن آن می

سا  است. با نشنیدن  ۵۰توان گفت سن شما زیر نشنیدن آن می رتهزار هرتز است که در صو

 شود. جدو  زیر مقدار فرکانس و سنسا  ت مین زده می ۴۰هرتز سن شما زیر  هزار ۱۵فرکانس 

 .دهدت مینی را به شما نشان می

 

  محدوده سنی شما  فرکانس

  گوش شما سالم است خوشحا  باشید   هرتز  ۸۰۰۰  فرکانس

 سا  است ۵۰سن شما زیر    هرتز ۱۲۰۰۰  فرکانس

 سا  است ۴۰سن شما زیر    هرتز ۱۵۰۰۰ فرکانس

 سا  است ۲۴سن شما زیر    هرتز ۱۷۰۰۰فرکانس 

 سا  است ۲۰سن شما زیر    هرتز ۱۹۰۰۰فرکانس 

https://www.zoomit.ir/category/health-medical/
https://www.zoomit.ir/category/health-medical/


 شودیگوش چگونه به سن شما مربوط م

شده است. سلو   دهیپوش (Hair cell) ییبه نام سلو  مو یکوچک یدرون گوش ما توس  سنسورها

 نیها را به مغز شما اعالم کنند. با گذر زمان اها و شدت آندارند که فرکانس فهیوظ ییمو یها

بلند و  یمانند صداها ی. عواملدهندیخود را از دست م ییو کارا شوندیها فرسوده مسلو 

 دیبه تشد یقیموس یدرصد حجم صدا ۶۰با هدفون فراتر از  یقیگوش دادن به موس یو حت جارناهن

 .کندیکمک م ندیفرآ نیا

 

 دور گوش هدفون

 

 رندیگیدر معرض صدا قرار م شتریباال، زودتر و ب یهامسو  فرکانس ییمو یکه سلو  ها ییآنجا از

 ییروند آن است که گوش توانا نیا شی. علت افزاافتدیاتفاق م شتریها بسلو  نیا یفرسودگ

 یواه دیتوانیپس تا م شودیباارزش را ندارد. گوش شما دوباره ساخته نم یسلو  ها نیا یبازساز

 .دیگوش خود را داشته باش


