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بررسی اثر موسیقی بر امواج مغزی و نقش درمانی آن
پری ناز لردی فرد
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
) این مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسال دوم  95-96ارائه گردید (

چکیده
مقدمه :آنچه را که انسان به کمک حس شنوایی خود میشنود صوت نامیده میگردد(فرکانسی بین  ۰۲تا  .)Hz ۰۲۲۲۲صوت نتیجه
ارتعاش جسم است و هرچه رفت و آمدهای جسم مادی منظم تر باشد صدای صوت حاصل به اصوات موسیقی نزدیک تر خواهد بود .الفبای
موسیقی نت نام دارد و هر یک از سازهای موسیقی به طریقی فرکانس مربوط به آن نت ها را ایجاد می کنند .امواج صوتی از نوع امواج
مکانیکی طولی بوده و تداخل این امواج می تواند فواصل مطبوع یا نامطبوع را ایجاد نماید که توسط مغز درک می گردد .یک ارتباط رو به
رشد مبنی بر ارتباط میان موسیقی و مغز وجود دارد.اصوات و آواها همچنین در مولکول ها و اتم های موجودات زنده یافت شدهاند واین
اساس کار موسیقی درمانی میباشد.
روش ها :به منظور انجام مطالعات فوق تعدادی داوطلب انتخاب شدند و موسیقی شنیداری قابل تشخیص از امواج (Electro EEG
) encephalogramافراد مورد آنالیز قرار گرفت.
بحث و نتیجه :ن واختن ساز ارتباطی میان حرکت دست ها و بازخورد حسی و بینایی و شنوایی ایجاد میکند و در پروسهای نواحی مختلف
مغزی را به خدمت می گیرد.
استنتاج :موسیقی برای جسم و روح انسان ها مفیداست.
کلید واژه :موسیقی-فرکانس-امواج مغزی-موسیقی درمانی و EEG
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