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2 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

چه چیزهایی برای صدا مضر است ؟

این سوالشان دهند می اهمیت خودشان صدای به که افرادی معموال

استکهچهچیزهاییبرایصدامضراست؟

داشتنیکصدایواضح،رساوپرانرژیالزمهبرقراریارتباطبادیگران

است.

افرادزیادیرامیبینمکهفقطبهخاطرنداشتنیکصدایخوبورسا

مدرسه یا دانشگاه در کسی شوند، می ترد خودشان دوستان جمع از

تحویلشاننمیگیردیادرمحلکارشانکسیاینافرادراجدینمیگیرند

ودرنهایتاینافرادگوشهگیرومنظویمیشوند.

ازآنجاکهمنهنرجویانزیادیبرایپرورشصدادارم،معموالازمناین

سوالپرسیدهمیشودکهچهچیزهاییبرایصدامضراست؟

    پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی
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https://amirmostafa.com/product/voice/


3 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

متخصصانتغذیهوصدایکسریبایدهاونبایدهابرایاینکهصدای

بهتروپرقدرتتریداشتهباشیمتوصیههاییکردهاند،اگرمانبایدهارا

بدانیمتاحدزیادیکفایتمیکندکهبتوانیمازحنجرهوتارهایصوتی

خودمانبهترمراقبتکنیم.

قبل از اینکه بررسی کنیم چه چیزهایی برای صدا مضر است می بایست 

بدانیم که:

حنجرهدرزمانتولیدصدابهوسیلههواییکهازمیانآنعبورمیکند

مرتعشمیشود.

عبورهواوهمچنینارتعاشکههمراهبااسطحکاکاستباعثمیشود

تارهایصوتیماخشکشوند.

برایرفعخشکیتارهایصوتیوآسیبنرسیدنبهآن،مایعیمخاطی

اسطحکاک و اثرخشکی در آن از تا ترشحمیشود ما رویحنجره بر

جلوگیریکند.

اینمایعمخاطیدقیقامثلروغنموتورکارمیکند.

همانطورکهاگرموتورهروسیلهایمانندخودروبدونروغنکارکند

آسیبهایجدیمیبیند،حنجرهماهمبدوناینمایعمخاطیآسیب
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4 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

هایجدیخواهددید.

اگردستانخودراچندساعتبههمبمالیداحتماالبهخاطراسطحکاکی

کهایجادمیشودپوستدستتانآسیبخواهددیدوپینهخواهدبست.

بااینمثالخواستماهمیتاینمایعمخاطیرادرحنجرهبیانکنم،در

اصلاینمایعمخاطیموجوددرحنجرهمااستکهازحنجرهمادربرابر

خشکیواصطحکاکجلوگیریمیکند.

بسیارخب،حاالبادانستنایننکتهباهمبررسیمیکنیمکهچهچیزهایی

برایصدامضراست.

کم شدن آب بدن برای صدا مضر است

آبیکمایعحیاتیبرایزندگیماانسانهااست.عالوهبرآنیکمایع

بسیارضروریبرایحنجرهمامحسوبمیشود.

اینرادرنظرداشتهباشیدکهحنجرهجزواعضایحیاتیبدنمامحسوب

نمیشودوبدندرهنگامکمآبی،خونرابهسمتاعضاءحیاتیبدن

هدایتمیکند.
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5 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

بنابرایننوشیدنمقدارکافیآبدرطولروزیکموضوعمهمبرایتارهای

صوتیمااست.

متخصصانعلمصداوتغذیهتوصیهکردهاندکهروزانهبین۱۰تا۱۶لیوان

آببنوشیم.

ایننکتهرادرنظرداشتهباشیدکهفقطآبخالصموردتاییداست.

نوشابه،چای،قهوهیاآبمیوهدراینشمارشجاییندارند.

http://amirmostafa.com/


6 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه صدای قدرتمندی 

داشته باشیم

قند، شکر و شیرینیجات

قند،شکروکالشیرینیجاتبهدلیلاینکهباعثغلیظشدنمایعمخاطی

میشوندبرایحنجرهمامضرهستند.

غلیظشدناینمایعمخاطیباعثمیشودکهروندکارکردشتغییرکند

ودرنتیجهدربلندمدتباعثآسیبرسیدنبهحنجرهمیشود.

انواع لبنیات

مخاطی مایع آن شدن غلیظ باعث شکر و قند مثل دقیقا هم لبنیات

موجوددرحنجرهمامیشود.

اگردقتکردهباشیدوقتیازانواعلبنیاتاستفادهمیکنیمصدایماکمی

دورگهمیشودومیگیرد.
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7 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

سیگار و قلیان

سیگاروقلیانوکالهرنوعدودیامادهمخدردودزابرایصداوتارهای

صوتیمامضراست،دلیلشایناستکهدودموجوددرسیگاریاقلیان

تا میشود باعث نتیجه در شود، می ما تارهایصوتی باعثخشکی

حنجرهمابهمرورزمانآسیبببیند.
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8 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

دود و گردوغبار

همانطورکهبیانکردمهرنوعدودمیتواندباعثخشکیحنجرهو

تارهایصوتیماشود،ایندودمیتوانددودوسایلنقلیهباشد.

مخصوصادرفصلزمستانودرشهرهایبزرگکهپدیدهوارونگیهوابه

وجودمیآید.

آلودگیموجوددرهواباعثمیشودکهحنجرهماخشکشودواگرشغل

ماطوریباشدکهبااینآلودگیزیاددرتماسباشیمدردرازمدتبرایمان

مشکلایجادخواهدکرد.

برایمثالافرادیکهکارشانپیکموتوریاستوزیاددرشهررفتوآمد

میکنندممکناستدرتیرراساینآسیبقراربگیرند.گردوغبارهمبه

همینشکلاست.

اینگردوغبارمیتوانددریککارخانهسیمان،دریکساختماندرحال

ساختیادرزمانیکهبادوخاکاستوجودداشتهباشد.

اگردرچنینمکانهاییمشغولبهکارهستیدوگردوغبارزیادیدراطراف

شماهست،پیشنهادمیکنمکهازماسکهاییبافیلترهایقویاستفاده

کنیدتاکمتردرمعرضاینگردوغباریادودهاقراربگیرید.
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9 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

نوشابه

هرجاکهصحبتازتغذیهسالمبهمیانمیآید،نوشابهرامنعمیکند.

اماچرانوشیدننوشابهبرایصدامضراست؟

دلیلشایناستکهاکثرنوشابههاحاویکافئینهستند.

وکافئینهمباعثدفعآبازبدنمیشود.

ودفعآببهمعنیایناستکهبدنمانمیتواندمایعمخاطیموجود

درحنجرهراتامینکندواینیکخطربسیاربزرگاست.

http://amirmostafa.com/


10 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

چای

شایدبرایتانسوالباشدکهدیگرچراچایجزوچیزهایمضربرایصدا

است؟

یکدلیلواضحشایناستکهچایهمحاویکافئیناست.

وهمانطورکهبیانشدکافئینباعثدفعآببدنمامیشود.

حداقلشایناستکهسعیکنیدچایراکمرنگبنوشید.

قهوه

قهوههمجزوهآنچیزهاییاستکهبرایصدامضراست.

اکثرادرکشورماقهوهراهمراهباشیروشکر)نسکافه(مینوشند.

همانطورکهبیانشد،انواعلبنیاتوشکرباعثغلیظشدنآنمایع

مخاطیدرحنجرهمامیشودوعالوهبرآنخوِدقهوهدارایکافئیناست

ودقیقامثلنوشابهوچاییباعثدفعآبازبدنمامیشود.
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11 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

درنتیجهقهوههمدرلیستچیزهایمضربرایصدامیباشد.

اسید های طبیعی

اسیدهایطبیعیمثلآبلیمو،آبغورهیاکالچیزهایترشبرایصدا

مضراستوازآنبدترهماسیدهایغیرطبیعیاستکهمتاسفانهدر

بعضیازموادغذایییاتنقالتاستفادهمیشود.

ایناسیدهاباعثمیشودکهآنمایعمخاطیدرتارهایصوتیمارقیق

http://amirmostafa.com/


12 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

شودوازحالتطبیعیخودشدربیآید.

آسیب ما حنجره کنیم استفاده ها اسید این از مداوم بهصورت اگر و

خواهددید.

چیزهای خیلی سرد و داغ

بهحنجرهما باعثآسیبرسیدن تواند یاداغمی هرچیزخیلیسرد

شود.

درستاستکهراهعبورمایعاتوموادغذاییدرمسیرحنجرهنیست.

تاثیر باعث یخ یا موادغذاییجوش یاخوردن نوشیدن بههرحال اما

گذاشتنبررویحنجرهمیشود.

ما باعثمیشودحنجره است نشده آب هنوز که بستنی دادن قورت

منقبضشود.

ونوشیدنیاخوردنموادغذایبسیارداغیادرحدنقطهجوشهمازاین

قاعدهمستثنانیستوباعثضرردرصدایمامیشود.

http://amirmostafa.com/


13 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

غذاهای چرب و سنگین

غذاهایچربوسنگینهمجزوآندستهازموادغذاییاستکهبرای

صدامضراست.

دلیلاصلیاشایناستکهوقتیغذاهایچربوسنگینمیخوریم،

بدنبرایهضمآنمجبوراستانرژیزیادیصرفکند،بیشترخونبدن

بهسمتمعدهبرایهضمآنغذامیرودویکیازدالیلیکهباعثمی

شودمابعدازخوردنغذابیحالشویمهمینموضوعاست.

وقتیخونبهسمتمعدهمیروددرنتیجهمایعمخاطیکمتریبرای

حنجرهتولیدمیشود.

کنیم یاسخنرانی کنیم باشددرجلسهایصحبت قرار اگر ازطرفیهم

یاآوازبخوانیم،غذاهایسنگینماراآزارمیدهند،چوننمیتوانیمبه

راحتینفسبکشیموازآنجاکهتنفسدرستیکیازآیتمهایتولیدصدا

است،نمیتوانیمصدایمناسبیراایجادکنیم.

دادوفریادهای پیاپی

نمیدانمتابهحالتجربهحضوردرورزشگاهبرایتشویقتیمموردعالقه

http://amirmostafa.com/


14 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

تانداشتهایدیاخیر.

کرده یاجیغوداد اید کرده بلندصحبت آنقدر درعروسیها شایدهم

باشید.

معموالدراینجورمواقعکهازحنجرهخودمانبهصورتنامعقولاستفاده

میکنیم،فشارزیادیبهآنواردمیکنیمکهموجبمیشودتارهای

صوتیماآسیبببیند.

فراموشنکنیمکهتارهایصوتیمابسیارظریفهستندومیبایستاز

آنهابهخوبیمراقبتکنیم.

کم حرفی

احتمالداردبپرسیدکهکمحرفیچرابرایصدامضراست؟

درستاستکهوقتیتارهایصوتیماآسیبمیبیننددکترهاپیشنهاد

میکنندکهچندروزیاچندهفتههیچصحبتیانجامندهیموسکوت

اختیارکنیم.

اماایندرزمانیاستکهتارهایصوتیماآسیبدیدهونیازبهترمیم

داشتهباشند.

http://amirmostafa.com/


15 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

حنجرهوتارهایصوتیمادقیقامثلعضالتبدنماهستند.

همانطورکهاگرازعضالتبدنخودمانکارنکشیمضعیفوبیرمق

خواهندشد.

اگرازحنجرهخودمانهمدربسیارکماستفادهکنیمباعثتعدیلدرآن

خواهیمشد.

مابرایداشتنیکصدایواضحورسانیازداریمکهحنجرهقویداشته

باشم.

پسکمحرفیباعثضرررسیدنبهصدایمامیشود.

اگرکمحرفهستیدپیشنهادمیکنمدرایندورهغیرحضوریشرکتکنید:

    پیشنهاد ویژه: دوره رفع کم حرفی و خجالت

غذاهای حساسیت زا

بهشماپیشنهادمیکنمغذاهاییکهبرایشماممکناستحساسیت

http://amirmostafa.com/
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16 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

ایجادکنندراشناساییکنیدوازخوردنآنهامخصوصادرزمانهاییکه

زیادباصدایتانکارداریدبپرهیزید.

منخودمبهاینمواردحساسیتدارموبعدازخوردنآنهاگلویمشروع

بهخارشمیکندوصدایممیگیرد.

خربزه◄

فلفلوادویهجات◄

گردوروغنی)خالیخوردن(◄

شلیل◄

هلو◄

پس چه بخوریم

شایدبرایتانسوالباشدکهتقریباتمامموادیکهدرهرمغذاییمااست

منعشدهاست.

حاالچهبایدبخوریم؟

http://amirmostafa.com/


17 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

پیشنهادمنایناستکهازتمامموادغذاییفوقاستفادهکنید،امابا

تعادل.

شروع از قبل که باشید داشته دقت باید غذایی مواد خوردن در فقط

سخنرانییاجلسهیاآوازخوانیشمانباشد.

اعتدالدرهرچیزیخوباست.

حتیخوردنآبزیادمانندسمدربدنماعملمیکند.

http://amirmostafa.com/


18 چه چیزهایی برای صدا مضـر است؟

جمع بندی

دراینمقالهبررسیکردیمکهچهچیزهاییبرایصدامضراستوبیان

کردیمکهآبیکیازمایعاتحیاتیبرایحنجرهمامحسوبمیشود.

امیدوارمبارعایتایننکاتبتوانیدازصداوحنجرهخودتانبهخوبی

مراقبتکنید.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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