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درمان گرفتگی صدا

ارتباط برای ابزارها ترین استفاده پر و قدرتمندترین از یکی ما صدای

گرفتنبادیگرانهستومشخصاستکهاگربهخاطرمسائلیمادچاِر

گرفتگیصدابشیم،بهاحتماِلزیادمشکالتزیادیبرایمابهوجودمیآد.

گرفتگیصدامیتونهعواملزیادیداشتهباشهکهباهممهمترینآنهارو

بررسیمیکنیم:

سرماخوردگی◄

فشارآوردِنبیشازحدبهتارهایصوتی◄

سرفهکردنهایشدید◄

رفالکساسیدمعده)برگشتاسیدمعده(◄

عفونتگلووسینوزیت◄

کشیدنسیگاروقلیان◄

حساسیتبهفصل،برخیموادغذایییادارویی◄

http://amirmostafa.com/


3 درمان گرفتگی صدا

استرسواضطراب◄

راه های درمان گرفتگی صدا

درادامهبهکارآمدترینراههایدرمانگرفتگیصدامیپردازمکهبهاثبات

علمپزشکینوینوسنتیرسیدهاست:
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سکوت کردن بهترین درمان برای گفتگی صدا

یکیازبهترینوکارآمدترینروشهابرایبهبودوترمیمتارهایصوتی

سکوتکردناست.زمانیکهتارهایصوتیبهدالیلیمثلفشارآوردن

بیشازحدبهآن،سرفههایشدید)البتهبعدازدرمانوقطعسرفه(و

یامواردیازاینقبیلآسیبدیدهباشد،سکوتکردنبهترینروشبرای

درمانگرفتگیصدامحسوبمیشود.

مرطوب نگه داشتن تارهای صوتی برای درمان گرفتگی صدا

موردبعدیبرایدرمانگرفتگیصداایناستکهتارهایصوتِیخودمون

رومرطوبنگهداریمومراقبباشیمکهخشکنشند.
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ِکِرِممرطوب متأسفانهتارهایصوتِیمامثلپوستنیستندکهبهشون

کنندهبزنیمتارطوبِتخودشونروحفظکنند،مابرایاینکهبتونیمرطوبت

تارهایصوتِیخودمونروحفظکنیمخوبهکهروزانه۱۶لیوانآببادمای

ِوَلرم)نهسردنهداغ(بنوشیمونحوهنوشیدِنآبهمدقیقامثلسیستم

آبیاریقطرهایدرمزارعکشاورزیبایدباشه،یعنیلیواِنآبرویکبارهسر

نکشیم،برایمثالیکلیوانآبرودرحدودنیمساعتبنوشیم.

خوردن سوپ های رقیق برای درمان گرفتگی صدا

خوردنسوپهایرقیقدرزمانیکهمادچارسرماخوردگیشدهایممی

تارهای نیاز ورطوبتمورد باشه مابسیارموثر بهبودصدای روی تونه

صوتِیماروتأمینکنهوهمینطورگرمایسوپهمباعثالتیامدردگلو

میشه.پسخوردنسوپرودرزمانسرماخوردگیفراموشنکنیم.
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قرص آسپرین قاتِل تارهای صوتی

بهگفتهپزشکانزمانیکهدچارسرماخوردگیشدهایموصدایماننیز

گرفتهاست،بهترهکهازآسپریناستفادهنکنیم،چراکهاستفادهازآسپرین

باعِثتشدیدشدِنالتهابتارهایصوتِیمامیشوند.

خیلیخوبهکهما،سرخوددارومصرفنکنیموزمانیکهدچاربیماری

شدیمبهجایخوددرمانیواستفادهازداروها،بهپزشکمراجعهکنیم.

ِبه دانه )تخِم میوه ِبه( در درمان گرفتگی صدا

داخلمیوهی“به”دانههاییبهرنگقهوهاییاقهوهایتیرهوجوددارد.

ایندانههامنبعبسیارخوبیازموسیالژ)لعاب(هستندوحدود۲۰تا۲۲

درصدوزندانهرالعابرویآنتشکیلمیدهد.دانههای“به”بهدلیل

وجودلعاب،دررفعالتهاباتمخاطها،سرفهوگرفتگیصدانقشبسزایی

دارند.لعابموجوددربهدانهبهرفعگلودردوسرفههایخشککمک

میکند.
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طرزاستفادهاز“بهدانه”:

برایمصرف“بهدانه”میتوانیدیکقاشقچایخوریازدانههایآنرا

یکلیوانآبخیسکنیدوبعدازچنددقیقهآبرابنوشیدو“دانههای

به”رابمکید

همچنینمیتوانیدچند“دانهبه”رویزبانقراردهیدولعابآنرادر

چنددقیقهبمکید.

ونحوهاستفادهبعدیآنهمبهاینصورتاستکهحدود۳۰گرم“به

دانه”رادریکلیترآبجوشریختهوآنرابهمدت۱۵دقیقهبجوشانید
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تابهصورتژلهدرآیدودرآنظرفرابگذاریدواجازهدهیدکهآبولرم

شود،سپسآنآبولعابراکمکمبنوشید)بصورتسیستمقطره(

نکته:بهتوصیهپزشکان،“بهدانه”رابههیچعنواننجوید،چراکهبعداز

جویدنوخوردِنآندرمعدهاسیدیبهنام“سیانیوریک”تولیدمیشود

کهبسیارخطرناکاست.

صدا چگونه ایجاد می شود

توانیم نمی ما رازمحسوبمیشه. انسانهنوزهمیک ایجاِدصدای

دستگاهوتارهایصوتیخودراببینیموازطرفیهمهیچسازارکستر

مشابهیوجودندارهکهبتونهصدایانسانروشبیهسازیکنه.چیزیکه

میدونیماینهکهمادهانخودمونروبازمیکنیموصداازآنبیرون

میآید.

حنجرهماداراییکوسیلهزهیهستکهبهآنهوامیدمیم.داخل

گلویماندومجرادرکنارهمقرارداره،درقسمتپیشین،مجراییاست

کههواراازطریقدماغودهانبهریههامیرساند.درقسمتپشت،

مجرای باالی و رساند می معده به را مایعات و غذا که است مجرایی

هواجعبهایغضروفیقرارداردکهتارهایصوتیدرآنجاگرفتهاست
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وحنجرهنامیدهمیشود.یکجفتتارکهباعثایجادصدامیشوند

تارهایقویکهپوشیدهشدهازغشاءمخاطیهستند.اینتارهادربرابر

هواییکهبهآنهاواردمیکنیمازهمجداوبههمنزدیکشدهومرتعش

میشوندواینجعبهکوچکوعجیبصوتیتقریبًامانندیکساز،با

فوتکردن،ُنِتموردنظرماروایجادکردهولحنوشدتآنراتعیین

میکند.

کیفیتصدایما،بهنحوهبکارگیریتارهایصوتیومقدارهواییکهبه

آنهامیدهیمداردوصدایآوازویاصحبتخوبهنگامیاتفاقمیافتد

کهمقدارصحیحهوابهمقدارصحیحتارهابرخوردکند.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه صدای 

قدرتمندی داشته باشیم

مامعموالبینصداییکهباآنصحبتمیکنیموصداییکهباآنآواز

میخوانیماختالفزیادیراقائلمیشویم،اماجالباینجاستکهمغز

مااینکارراانجامنمیدهد.بهعبارتدیگه،برایمغز،صحبتکردنو
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آوازخواندنتقریبًاکاِرمشابهیاست.

مغزموقعصحبتکردنازهمانقسمتهاییازبدنوهمانعضالتیکه

موقعآوازخواندنبهکارمیروداستفادهمیکنه،درهنگامآوازخواندن

روبهطورغیر اماکلمات هممغزفکرمیکنهکهماصحبتمیکنیم،

معمولمیکشیــــــــموُنتهایطنیندارهمبیشتربهکارمیبریم.

اگر شما مداح یا خواننده هستید به این نکته دقت داشته باشید 

که، یکی از بزرگترین خطرهایی که برای صدای آواز خواندن وجود 

دارد مربوط به چگونگی خواندن نیست، بلکه مربوط به استفاده 

بد و نادرست از صدا در هنگام صحبت کردن است.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر
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همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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