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 بخش است: 3گوش دارای 

 گوش خارجی، میانی و داخلی

هر  بخش منشا جنینی مجزا دارد . بنابراین  سینین  

 جنینی هریک می تواند مستقل از دیگری اتفاق بیفتد.

 

 

 

 

 

 گوش خارجی  

الله، مجرای گوش خارجی و پرده تمپاپا    شامنل

خوابیده ایت و طنو  س  در  Sایت.مجرا به شكل 

 یانتی متر می باشد. 5.2بزرگساال  

 عملكرد گوش خارجی عبارت ایت از:

 .تشدید بعضی از فركانس ها1

 .حفاظت از پرده تمپا  و گوش میانی5

 .شناخت منبع صوت3

 شامل :گوش میانی 

 .استخوانچه ها1

 .شیاور استاش2

 .ماستوئید3

 ایت.

گوش میانی در شنوایی نقش دارد.همچنی  به همراه 

ایتخوانچه ها در انتقا  صدا نیز موثر ایت.ایتخوانچه 

 برابر تقویت می كنند. 64ها صدارا 

شیپور ایتاش در تغییرات فشار جوی نقش دارد.شیپور 

ایتاش از گوش میانی با حلق در ارتباط ایت  كه در 

حالت نرما  بسته ایت اما حی  بلع به طور كوتاه باز 

می شود. با مانور والسالوا می توا  شیپور را باز كرد و 

 فشار گوش میانی را تنظیم كرد.

 

 

 

 

 

عضالت گوش میانی در برابر صداهای شدید از گوش 

 محافظت می كنند.

 شامل:گوش داخلی 

 .حلزو 1

 .دهلیز)اوتریکول و ساکول(2

 .مجاری نیم دایره ای3

 ایت.

موج حاصل از صدا غشای پایه را به حركت در 

می سورد. فركانس صدا محل جابجایی غشای 

پایه را تعیی  می كند. صداهای زیر، قاعده 

حلزو  و صداهای بم ،راس حلزو  را به حركت 

در می سورند. یلولهای مویی ای  حركت را به 

جریا  الكتریكی تبدیل می كنند كه  از طریق 

عص  شنوایی به مغز می رود و عمل شنید  

 اتفاق می افتد.
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 تدوین:   

 دکتر اکرم پوربخت)مدیر گروه شنوایی شناسی (   

 طراح:    

 دانشجو ی کارشناسی شنوایی شناسی(مائده ردایی)   

 :تماس با ما  

 22225221تلفن کلینیک شنوایی شناسی:  

 55322555392پیامک:  

 aud_iums@آدرس تلگرام:  

 
  

.چگونه گوش صداهای بم و زیر را تشخیص می 2
 دهد؟ 

فركانس صدا محل جابجایی غشای پایه را تعیی  

می كند. صداهای زیر قاعده حلزو  و صنداهنای 

 بم راس حلزو  را به حركت در می سورند.

 .چرا گوش ها بعد از یک مهمانی پر یروصدا 4

 زنگ می زنند؟

 به دلیل سیی  به یلو  های مویی شنوایی كه 

 درو  حلزو  قرار دارند.

 

 

 پاسخ به برخی سواالت متداول

 .چراباید هندزفری ها را كنار بگذاریم؟ 1
به دلیل اینكه سیی  به یلو  های مویی حنلنزو  

 برگشت ناپذیر ایت.
 

 .چگونه ممك  ایت نجواها را بشنویم؟5
چو  ییستم شنوایی به گونه ای یامنا  ینافنتنه  

 ایت كه صداهای ضعیف در س  تقویت می شوند.
 

.چرا مهماندارا  هواپیما قبل از پرواز سب نبات می 3
 دهند؟

چو  بعلید ،فشار هوا را در دو طرف پرده تمنپنا  

 یكسا  می كند.
 

.چرا وارد كرد  سب یرد در گنوش، ینرگنینجنه 6
 ایجاد می كند؟ 

چو  گوش داخلی همراه با بینایی و حس عنمنقنی 

 در تعاد  نقش دارند.
 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 

 
 
 

 سپاخپتپمپا  گپوش       
 

 

 

 

 

 

 
 گروه شنوایی شنایی
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