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متفاوت از هر دو  نيبا سن يرانيزبان ا يگفتار و دامنه آن در افراد فارس هيبسامد پا سهيمقا
  خواندن متن نيجنس در ح

 
   *فرد يزاده اصفهان مدرس نيام ديس ،1انيآصفه معمار

  چكيده
صوت هر فرد با سن، جنس، و  يو بم ريكه ز رود يو به طور معمول انتظار م شود يم يتوجه خاص هياختالالت صوت به بسامد پادر ارزيابي : مقدمه

 تواند يم يعيدر افراد طب هيبسامد پا زانياز م يآگاه. دست متناسب باشد نياز ا ينژاد، زبان و عوامل ،يحالت عاطف ،ياجتماع تيجثه، موقع ديشا اي
در  يها اطالعات زبان ريكه در سا نيبا توجه به ا. اختالل صوت باشد يدر افراد دارا يژگيو نيبودن ا يعيطب ريغ اي يعيطب نييتع يبرا يمناسب اريمع

. دمتفاوت وجود ندار نيشده، در سن يبند به صورت طبقه ياطالعات در مورد زبان فارس نيصوت در دست است، اما ا يعيطب يها يژگيمورد و
  .متفاوت در دو جنس بود نيدر سن يعيصوت طب يساالن دارا گفتار و دامنه آن در بزرگ هيبسامد پا زانيم نييمطالعه تع نياز ا هدف

نفر  200پژوهش،  نيجامعه مورد مطالعه در ا. انجام شد ياست كه به صورت مقطع يليتحل يفيمطالعه توص كيپژوهش حاضر،  :ها مواد و روش
تجزيه و تحليل . ضبط شد كمان نيخواندن متن رنگ نيح ها يآزمودن يصدا. ساله بودند 59تا  20 يعيصوت طب يد داراساالن باسوا از بزرگ

  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز tها با آزمون  انجام شد و داده Dr.Speechافزار  هاي صوت با نرم آزمايشگاهي نمونه
  .باالتر از مردان است يدار يمتفاوت به طور معن نيآن در زنان در سن راتييو دامنه تغ هيبسامد پا :ها يافته
و  يتفاوت مربوط به ساز و كار ساختار نيا. با سن و جنس متفاوت، متفاوت است يعيآن در افراد طب راتييو دامنه تغ هيبسامد پا: گيري نتيجه

  .موارد است ريو سا يكيولوژيزيف
  زبان يگفتار، صوت، خواندن، فارس هيبسامد پا :ها كليد واژه

  

  10/11/89: تاريخ دريافت
  10/10/90: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
مردان و زنان هم از نظر اندازه و هم از نظر  يصوت يتارها

و ارتعاش متفاوت  يكيزياندازه ف. ارتعاش با هم تفاوت دارند
 يمردان و زنان منجر به تفاوت در آواساز نيب يصوت يتارها

مشخص شده است  يمتعدد يها در پژوهش). 1-2( شوند يم
 ردانو اندازه حنجره در م يصوت يتارها ييكه طول غشا

تر در  بم هيبا بسامد پا تيوضع نير از زنان است و ات بزرگ
 يبه عالوه عمق ارتعاش تارها). 3-6(مردان ارتباط دارد 

از زنان است، كه منجر به دامنه  شتريدر مردان ب يصوت
 ،ياز طرف). 1، 2، 7( شود يتر در مردان م ارتعاش بزرگ

مردان  از شتريدر زنان ب يصوت يتارها) Stiffness( يسفت
و بسامد  يصوت يتارها شتري، كه منجر به تنس ب)1، 2(بوده 

 يها تفاوت يمطالعات متعدد). 7( شود يدر زنان م شتريب هيپا
در . اند زنان و مردان را مشخص كرده انيموجود در گفتار م

ها و هم در خواندن  گفتن واكه دهيهم در كش هيزنان بسامد پا
خواندن  نيدر مردان ح يامدبساز مردان و دامنه  شتريمتن ب

  ).3، 5-16(بوده است  شتريمتن نسبت به زنان ب
مربوط به صوت گزارش  يها اغلب در پژوهش هيپا بسامد

با سرعت ارتعاش  يميارتباط مستق يژگيو نيا. شود يم
 يكيومكانيب يها يژگيدارد و منعكس كننده و يصوت يتارها
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 نييتع ياغلب برا هيبسامد پا ،ينيبال طيدر مح). 6(ها است  آن
 جارهن يها با داده سهيتناسب صدا با سن و جنس فرد در مقا

است كه تصور شود  يمنطق). 1، 2( رديگ يمورد استفاده قرار م
 يها يژگيبر و يو نژاد يفرهنگ ،يطيمح ،يكيژنت يها تفاوت
و  Awan). 3، 6( گذارند يصوت انسان اثر م يكيآكوست

Muller گفتار  هيبسامد پا ييايكه كودكان اسپان افتنديدر
كودكان . دارند ييكايآمر -ييقاينسبت به كودكان آفر يباالتر
پوست دامنه بسامد گفتار  ديو كودكان سف ييكايآمر -ييقايآفر

). 17(داشتند  ييايبا كودكان اسپان سهيدر مقا يتر بزرگ
Morris ديگفتار در پسران سف هيفرض كرد كه بسامد پا 
كه  ياست؛ در حال كساني ييكايآمر -ييقايو آفرپوست 
 هيبسامد پا راتييدامنه تغ ييكايآمر -ييقايآفر يپسرها
 يها تفاوت). 18(ها داشتند  پوست دينسبت به سف يتر بزرگ

 نيب يها در تفاوت دياست كه با يگريعامل د كيولوژيزيف
و  Hiranoو  )Kahane )19. رنديمورد توجه قرار گ يفرهنگ

در  يصوت يكه طول تارها افتنديدر) 20(همكاران 
پوست  ديسف يها ييكاينسبت به آمر يساالن ژاپن بزرگ
نسبت به  يساالن ژاپن اندازه حنجره بزرگ. تر است كوتاه
كوچكتر است، كه ممكن است  زيپوست ن ديسف يها ييكايآمر

نسبت  يدر مردان و زنان ژاپن شتريگفتار ب هيمنجر به بسامد پا
و همكاران  Xue. شود ييكايآمر يها پوست ديبه سف

طول  ان،طول دهان، حجم ده( يراه صوت يابعاد يپارامترها
 ديساالن مرد سف بزرگ) يراه صوت يحلق، طول و حجم كل

ها را  زبان ينيو چ ها ييكايآمر -ييقايآفر ،ييكايپوست آمر
كنندگان خواسته شد  ها، از شركت در مطالعه آن. اندازه گرفتند

 ايمنظور كه آ نيبه ا. كنند ديرا تول يواكه خنث كيكه 
صوت به  يكيآكوست يها يژگيبر و يريتأث ينژاد يها تفاوت

در  يدار يمعن يها تفاوت. ريخ ايها دارند  بسامد فرمنت ژهيو
حجم دهان و حجم  ينژاد، برا 3هر افراد، در  ياندازه راه صوت

فرض شده است كه هم  نيچن. شد دهيد يراه صوت يكل
 يبر خروج يراتيتأث توانند يم يو هم طول يحجم يپارامترها

صوت انسان ). 21(باشند  همختلف داشت يدر نژادها يصوت
 نيبنابرا. است يشناخت تبادل اطالعات زبان يبرا يا لهيوس

مختلف  يها با زبان يصوت يها يژگياحتمال تعامل متفاوت و
 ش،يگو ريتأث يبررس Sapienza قتيدر حق). 1(وجود دارد 

 يها را بر اندازه يو زبان يا منطقه يها فرهنگ، تفاوت
 يزبان نيب يها تفاوت). 14( ستداده ا شنهاديپ يكيآكوست

). 6(متفاوت دارند  يگفتار يبسامدها ديدر تول يا بالقوه ريتأث
گفتار  هيدامنه بسامد پا نيآهنگ يها مثال، زبان يبرا

از ). 22(دارند  نيآهنگ ريغ يها با زبان سهيدر مقا يتر بزرگ
گفتن  دهيكش قياز طر هيبسامد پا يريگ اگر چه اندازه يطرف
است، اما  يكيآكوست ليتحل يثابت برا يا وهيها ش واكه
 راتيو تأث يديتول و هم دهد يرا كاهش م يراه صوت راتييتغ
كه ممكن است  د،ينما يگفتار را محدود م يو فرهنگ يزبان

 يبررس نيبنابرا. نباشد يصوت كاف ينيبال يهنگام بررس
مختلف با  يها و نژادها صوت در زبان يعموم يها يژگيو

به . دارد يشتريب ينيگفتار ارزش بال هياستفاده از بسامد پا
 ،يو بم ريز يالگوها ييصوت به منظور شناسا يعالوه، بررس

 نيا يبررس ،يبررس نيبهتر. رديگ يصورت م تيفيو ك يبلند
بافت خاص،  كيدر . خودشان است يدر بافت زبان ها اسيمق

 ينگرش اي يدستور يآهنگ ممكن است عملكرد
)Attitudinal (منحرف  يالگوها گريداشته باشد، از طرف د

 يگفتار اي ياختالل صوت كيآهنگ ممكن است نشان دهنده 
آهنگ در  يكه الگوها رسد يبه عالوه، به نظر م. باشند
  ). 6(گفتار مؤثر باشند  هيمختلف، بر اندازه بسامد پا يها زبان

Hudson  وHolbrook را در  هيبسامد پا يها يژگيو
سال جوان، در  بزرگ) ييكايآمر -ييقايآفر(پوست  اهيافراد س

 نيانگيها م آن. كردند يو خواندن متن بررس ختهيگفتار خودانگ
 يال 18زن  100مرد و  100را در  هيبسامد پا راتييو دامنه تغ

در گفتار  يادتع هيبسامد پا نيانگيم. ساله مطالعه كردند 29
هرتز و  85/188و در زنان  5/108در مردان  ختهيخودانگ
تا  70/80در خواندن متن در مردان  هيبسامد پا راتييدامنه تغ

. هرتز بود 80/270تا  55/132هرتز و در زنان  65/166
هرتز  15/110در خواندن متن در مردان  هيبسامد پا نيانگيم

در  هيبسامد پا راتييهرتز و دامنه تغ 10/193و در زنان 
 هرتز و در زنان 95/81- 50/158خواندن متن در مردان 
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و  Pegorago-Krook). 12(هرتز بود  05/139- 1/266
Castro ساله  30تا  17مرد  150گفتار را در  هيبسامد پا

 يزبان در خواندن متن و شمارش اعداد برا يپرتقال يليبرز
بسامد  نيانگيم. ندهنجار مورد مطالعه قرار داد زانيم نييتع
 اريبا انحراف مع(هرتز  9/134گفتار در خواندن متن  هيپا
) ±5/18 اربا انحراف معي(هرتز  5/130و در شمردن ) 9/17±

بر  قيبا تحق Huangو  Wang). 23(به دست آمد 
نشان دادند كه بسامد  ،يوانيساالن تا بزرگ يصوت يها يژگيو
 Abu-al-makarem). 13(از مردان است  شتريدر زنان ب هيپا
و خواندن  يخود را در گفتار خودبه هيبسامد پا Petrosinoو 

 جهينت نيكردند و به ا يزبان بررس يسيو انگل يدر مردان عرب
 يزبان يها گروه نيممكن است ب هيكه بسامد پا دنديرس

و  Natour). 24(مختلف متفاوت باشد  يو اجتماع يا لهجه
Wingate  يزن و كودك عرب رد،م 300با مطالعه صوت 
و درمان صوت،  يبررس يكه برا دنديرس جهينت نيزبان، به ا

مهم است  يو در نظر گرفتن موارد فرهنگ هيتوجه به بسامد پا
 اريها نسبت به مع در آن هيبسامد پا اريكردند كه مع انيو ب

Western 6( باشد يمتفاوت م .(Wan  وHuang سن و  ريتأث
نفر در دو گروه  132صوت در  يها جنس را بر روي ويژگي

ساله مورد بررسي قرار دادند  90تا  60ساله و  40تا  18سني 
). نفر زن بود 33نفر مرد و  33هر گروه سني شامل (
ها، بسامد پايه، آشفتگي شدت و  غيرهاي مورد مطالعه آنمت

ها به اين نتيجه رسيدند كه سن و  آن. آشفتگي بسامد بود
  ).11(دارد  دار يمعن ريهاي صوت تأث جنس بر روي ويژگي

Guimaraes  وAbberton  ساله و  67تا  19زن  82در
 را هيبسامد پا نيانگيزبان، م يساله پرتقال 63تا  20مرد  27
 يها خواستند كه تا واكه ها يها از آزمودن آن. كردند سهيمقا

/u/، /i/  و/a /متن  كيكنند،  انيب دهيرا به صورت كش
. كنندصحبت  ختهياستاندارد را بخوانند و به طور خودانگ

را بر حسب جنس، سن و نوع  هيبسامد پا نيانگيسپس م
 نيگرفتند كه ب جهيكردند و نت سهيمقا يگفتار فيتكل

وجود ندارند و تنها  يدار يبر حسب سن تفاوت معن ها يآزمودن
 دار يتفاوت معن ها يآزمودن نيب فياز نظر جنس و نوع تكل

فرد  20را در  هيبسامد پا نيانگيم Awan). 10(وجود دارد 
توسط ) مرد 10زن و  10(سال  3/21 نيانگيسال با م بزرگ
بسامد  نيانگيم. قرار داد يمورد بررس Visi-Pitchافزار  نرم
هرتز به  0/123و  6/206 بيدر زنان و مردان به ترت هيپا

در زنان  هيبسامد پا نيانگيبه دست آمده، م جيدر نتا. دست آمد
 نيانگيم Fitch). 25( بوداز مردان  شتريب يدار يبه طور معن
فرد  12را در  هيبسامد پا راتييو دامنه تغ هيبسامد پا

 ريمقاد. مطالعه كرد) مرد 6زن و  6(ساله  26تا  21سال  بزرگ
ها، خواندن متن و گفتار  در واكه هيبسامد پا نيانگيم

 1/109و  9/112، 6/132در مردان  بيبه ترت ختهيخودانگ
دامنه . هرتز بود 3/210و  4/206، 4/259هرتز و در زنان 

اندن متن و گفتار ها، خو در واكه هيبسامد پا راتييتع
هرتز  85-131و  93-146، 106-162در مردان  ختهيخودانگ

). 9(هرتز بود  179-256و  175-236، 205-307و در زنان 
متفاوت،  يها است كه زبان نيدال بر ا يموارد شواهد نيا

به  ازياز ن يو حاك دينما يم هيارا يمتفاوت يآواساز يبسامدها
مد گفتار است و از آن جا كه مربوط به بسا يها دانستن داده

 - يعوامل فرهنگ ريصوت تحت تأث يكيآكوست يها يژگيو
و ) 3، 6( رنديگ يقرار م يكيو ژنت يطيمح ،ينژاد ،يشناخت زبان
 ريتأث يو بررس يعملكرد صوت ينيبال صيتشخ يبرا

مرجع در مورد بسامد  يها داده تنداش ،يصوت يها آموزش
مختلف  يها مردان و زنان در نژادها و زبان يبرا يآواساز

بسامد  نييو تع سهيمطالعه، مقا نيمهم است، هدف از ا اريبس
ساالن مرد و زن  آن در بزرگ راتييگفتار و دامنه تغ هيپا
الزم به ذكر است كه در . زبان بوده است يفارس يعيطب

 يتوسط پژوهشگران، مطالعات داخل گرفتهصورت  يها يبررس
گفتن  دهيكش يبر رو يعيدر افراد طب هيمربوط به بسامد پا

 يسابقه پژوهش وستهيگفتار پ هيبسامد پا يها بوده، بر رو واكه
  .نشد دايپ رانيدر ا
  

  ها روشمواد و 
بوده، كه به  يليتحل يفيمطالعه توص كيپژوهش حاضر، 

 نيجامعه مورد مطالعه در ا. انجام شده است يصورت مقطع
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 59تا  20 يعيصوت طب يساالن باسواد دارا بزرگپژوهش، 
دانشگاه علوم  يبخش ساله بودند كه در دانشكده علوم توان

. قرار گرفتند يمورد بررس 1387در سال ) سابق( رانيا يپزشك
- 59و  40-49، 30-39، 20-29 يگروه سن 4در  ها يآزمودن

 انيمطالعه، از م يبرا. ساله مورد مطالعه قرار گرفتند 50
نفر از  200 ياحتمال ريدر دسترس به صورت غ يها مونهن

دانشگاه  يبخش و كارمندان دانشكده علوم توان انيدانشجو
 دمور يها تعداد نمونه. انتخاب شدند رانيا يعلوم پزشك

نفر  25نفر بود كه در هر گروه  50 يدر هر گروه سن يبررس
 ابتدا فهرست. قرار گرفتند ينفر مرد مورد بررس 25زن و 
شد و  هيته يبخش در دانشكده توان طيافراد واجد شرا ياسام

مورد نظر  يسن يها انتخاب شدند كه در گروه يسپس افراد
 يبرا ترسنمونه در دس نياز نخست بيقرار داشتند و به ترت

كه  يشد، تا هنگام يمطالعه دعوت به همكار نيشركت در ا
ها  از نمونه كيگفتار هر . ديگرد نيمورد نظر تأم يها نمونه

مورد  يدستگاه يابيو هم ارز يدرك يابيارز قيهم از طر
حاصل  نانيبودن آن اطم يعيتا از طب گرفت يقرار م يبررس
كه شامل ذكـر  ،ها از نمونه كيگفتار هر  قيطر نيبد. شود
سن، سال ورود به  ،يلينام رشته تحص انيضبط صدا، ب خيتار

 يابيارز قيد تا از طردانشگاه، شغل و سابقه كار بود، ضبط ش
صوت و  د،يتشد د،يحاصل شود كه از نظر تول نانياطم يدرك
منظور سه  نيبد. نداشته باشد يگفتار مشكل يروان

شده گوش دادند،  طشناس گفتار و زبان به صداهاي ضب آسيب
ها مشخص شود كه صدا سالم است  تا با استفاده از قضاوت آن

يا نه، مالك تعيين وجود مشكل صوت، تشخيص حداقل دو 
 يسپس برا). يدرك يابيارز(شناس گفتار و زبان بود  آسيب

 بودن آزمايشگاهي صوت، از برنامه يعـيطب نييتع

 Vocal Assessment افزار  نرمDr.Speech شد  ادهاستف
 Tiger DRSافزار ساخت شركت  نرم نيا). يدستگاه يابيارز(

Inc برنامه . است كايثبت شده در آمرVocal assessment 
خشن بودن و نفس آلود بودن صدا  ،يگرفتگ مياز عال كيهر 

 3كه از مجموع  ييها نمونه. كند يم يبند درجه 3تا  0را از 
سالم  يكمتر از آن داشتند، از نظر صوت اي 2 ازيعالمت، امت

 ليو تحل هيها تجز آن يو نمونه صوت شدند يفرض م
ها به مطالعه عبارت بودند از  ورود نمونه يارهايمع. ديگرد يم
از نظر  )2سال و باسواد باشند،  20-59 يدر محدوده سن )1

 )3توليد، تشديد، صوت و رواني گفتار مشكل نداشته باشند، 
استفاده كنند و لهجه  فارسياري ارتباط از زبان براي برقر

الزم به . سابقه مشكل شنوايي نداشته باشند )4نداشته باشند، 
 يارياخت ها يآزمودن يپژوهش برا نيذكر است كه شركت در ا
 يداشتند كه از ادامه همكار اريبوده، در هر مرحله اخت

 ريمورد استفاده در پژوهش غ يها روش. كنند يخوددار
وارد  يبه آزمودن يبيآس ايصدمه  نهگو چيبودند و ه يتهاجم

فقط به منظور انجام  ها يضبط شده آزمودن يصدا. كرد ينم
هر  ياز ضبط صدا شيپ. گرفت يپژوهش مورد استفاده قرار م

كامل در مورد اهداف و روش  حيو پس از توض يآزمودن
 اريشركت در پژوهش در اخت نامه تيپژوهش، برگه رضا

 ليتا آن را تكم شد يو از او خواسته م گرفت يقرار م يودنآزم
متن "از  يپينسخه تا كيفرم،  ليپس از تكم. كند
آن مورد  ييو روا ييايپا گريد يكه در پژوهش "كمان نيرنگ
گرفت تا  ها قرار مي آن اري، در اخت)26(قرار گرفته است  دييتأ

صوت،  يبررس يشد كه برا داده مي حيبا آن آشنا شوند و توض
يابي به  و براي دست شود يضبط م وتريامپتوسط ك شانيصدا

 يعادت يو بم ريشدت و ز ،يمتن را با بلند دينتيجه مناسب با
الزم به ذكر است كه متن . خود و بدون اغراق بخوانند

و عنوان مشابه متن  يفقط از نظر موضوع "كمان نيرنگ"
Rainbow ست،يمتن ن نيو ترجمه لغت به لغت ا باشد يم 

 يمتناسب با زبان فارس يآن، ول يها يژگيبلكه مشابه با و
 نييآن تع ييو روا ييايجداگانه پا يكه در پژوهش باشد، يم

هنگام ضبط صدا پس از فعال شدن دستگاه، ). 26(شده است 
در  نهيزم يشد تا سر و صدا اول سكوت ضبط مي هيثان 3

و  هيضبط شود و در هنگام تجز شگاهيآزما انهيتوسط را طيمح
. در نظر گرفته شود Dr.Speechافزار  توسط نرم ليتحل

نصب شده  Sound recorderصوت توسط برنامه  يها نمونه
 لهيشد و سپس به وس قابل حمل ضبط مي وتريكامپ يبر رو

گفتار و زبان منتقل  شگاهيآزما وتريبه كامپ) CD(لوح فشرده 
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 نيمع يدر الگوها يعيطب ندهيكه گو نيا ليبه دل. شد
 يها يژگيو ،يجانيو ه يدر اثر حاالت عاطف ايو  يشناخت زبان

و هنگام استفاده از  دهد يرا مورد استفاده قرار م يريزبر زنج
روش  برد، يرا به كار م هياز بسامد پا يريموارد، دامنه متغ نيا

محاسبه اختالف  هيبسامد پا راتييدامنه تغ نييتع يمعمول برا
در نمونه  جودمو هيمقدار بسامد پا نيو كمتر نيشتريب نيب

نوع محاسبه، ممكن است  نيصورت در ا نيگفتار است، در ا
و خاص بزرگ شده باشد  ييمورد استثنا كيدامنه به خاطر 

 يا فرد نباشد و به علت لغزش لحظه يكه آن بسامد جزء صدا
 ليو تحل هيافزار تجز مشكل گذرا در نرم ليبه دل ايحنجره، 

نمونه صوت، دامنه مورد  يابيبراي ارز ني، بنابرا)1(كننده باشد 
شد تا اگر  هرتز تنظيم مي 800تا  70قبول دستگاه بين 

بسامد قرار  يوستاريدور از تجمع پ هياز بسامد پا يريمقاد
 نيا. و حذف شوند ييشناسا ستوگرام،يداشتند، با استفاده از ه

پوشاندن دامنه  يبرا) هرتز 800تا  70دامنه بين (محدوده 
 تياكتاو كفا 2 زانيو زنان به م دانمر يصدا يفركانس

افزارهاي مورد استفاده ضمن ضبط صدا  دستگاه و نرم. كند يم
پژوهش متغيرهاي  نيدر ا. دهند يمحاسبات الزم را انجام م

از . گيري شدند بسامد پايه و دامنه تغييرات بسامد پايه اندازه
و  هيتجز يهم برا 13SPSSافزار آماري  مستقل نرم tآزمون 

  .ديها استفاده گرد داده ليلتح
  

  ها يافته
افزار  هاي صوت با نرم تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه

Dr.Speech هاي  و برنامهReal analysis  وVocal 

assessment گفتار  هيبسامد پا نيانگيم يرهايمتغ. انجام شد
گفتار بر اساس دامنه اصالح شده  هيبسامد پا راتييو دامنه تغ

دامنه  فيط يبراي اصالح دامنه پس از بررس. اند گزارش شده
كه دور از تجمع  يريدر هر مورد مقاد) ستوگراميه( هيبسامد پا

 يعدد يها بودند، حذف شدند، تا داده هيبسامد پا يوستاريپ
 يچندان رييتغ هيبسامد پا نيانگيبعد از اصالح، م. اصالح شوند

 يقابل توجه راتييتغ هيبسامد پا راتيينكرد، اما دامنه تغ دايپ
 1سن و جنس در جداول  كياطالعات حاصل به تفك. داشت

تفاوت ميانگين . آورده شده است 2و  1 يو نمودارها 2و 
گفتار در مردان و زنان  هيبسامد پايه گفتار و دامنه بسامد پا

 Independent-t testآماري  مورد مطالعه با استفاده از آزمون
آزمون حاكي از اين است  جهينت. مورد بررسي قرار گرفت

دار  بسامد پايه گفتار اين دو گروه معني گينكه تفاوت ميان
و  3در جداول  يحاصل از بررس جينتا). P > 001/0(است 

  .اند آورده شده 4
 بر حسب سن و جنس هيبسامد پا. 1جدول 

 تعداد جنس گروه سني
 )هرتز( ميانگين دامنه تغييرات بسامد پايه گفتار )هرتز(ميانگين بسامد پايه گفتار

 اصالح شده از اصالحقبل  اصالح شده قبل از اصالح

 ها ساله 20- 29
 15/110 97/216 97/216 92/225 25 زن

 10/71 02/131 02/131 71/133 25 مرد

 ها ساله 30- 39
 05/122 91/214 91/214 92/218 25 زن

 61/71 06/121 06/121 61/123 25 مرد

 ها ساله 40- 49
 28/120 96/201 96/201 34/202 25 زن

 63/78 07/121 07/121 52/122 25 مرد

 ها ساله 50- 59
 19/107 78/205 76/205 92/209 25 زن

 54/83 40/129 40/129 70/134 25 مرد
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  كمان دامنه تغييرات بسامد پايه در متن رنگين. 2جدول 

 )هرتز(ميانگين كمينه بسامد پايه گفتار  )هرتز(ميانگين بيشينه بسامد پايه گفتار  جنس گروه سني

29 -20 
 31/173 47/283 زن

 71/96 82/167 مرد

39 -30 
 92/165 67/287 زن

 22/86 84/157 مرد

49 -40 
 44/157 73/277 زن

 59/85 23/164 مرد

59 -50 
 84/162 92/271 زن

 57/86 13/170 مرد

 كل
 88/164 19/280 زن

 77/88 165 مرد

  
  
  

  
  

  هاي سني مورد مطالعه بسامد پايه گفتار در مردان و زنان در گروه نيانگيم ينمودار كل. 1نمودار 
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  هاي سني مورد مطالعه نمودار كلي دامنه تغييرات بسامد پايه گفتار در زنان و مردان در گروه. 2نمودار 

  
  

  گفتار در مردان و زنان هيبسامد پا نيانگيم سهيمقا. 3جدول 

P سنيگروه  ميانگين زنان ميانگين مردان 

 ها ساله 25 97/216 02/131 001/0

 ها ساله 35 91/214 06/121 001/0

 ها ساله 45 96/201 07/121 001/0

 ها ساله 55 76/205 40/129 001/0

 كل 90/209 64/125 001/0
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  گفتار در مردان و زنان هيبسامد پا راتييدامنه تغ سهيمقا يبرا tآزمون  جينتا. 4جدول 

P گروه سني دامنه در زنان دامنه در مردان 

 ها ساله 25 15/110 10/71 001/0

 ها ساله 35 04/122 61/71 001/0

 ها ساله 45 28/120 63/78 001/0

 ها ساله 55 19/107 54/83 006/0

  كل  92/114 22/76  001/0

  
  بحث

نسبت به مردان  يشتريگفتار ب هيكه زنان بسامد پا افتهي نيا
 ،ييكايساالن آمر پژوهشگران در مورد بزرگ يها افتهيدارند، با 

). 4، 8- 13، 16، 24(دارد  يهمخوان يو ژاپن يسوئد ،ييايتانيبر
تر بودن  و سفت يتر بودن ارث از كوتاه يناش تيوضع نيا

). 1، 2، 4( شوند يم شتريه بيتارآواهاست، كه منجر به بسامد پا
به عالوه تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه دامنه تغييرات 
بسامد پايه در زنان و مردان به طور كلي تفاوت دارد و در زنان 

 افتهي نيا. داري باالتر از مردان است مورد مطالعه به طور معني
 )12( Holbrook و Hudson، )Fitch )9 يها پژوهش جيبا نتا
اند كه زنان  گزارش كرده يمطالعات متعدد. دارد خوانيهم

افتان  - زانيو خ زانيخ - افتان يها نسبت به مردان از آهنگ
دامنه ). 27، 28( كنند يدر گفتار خود استفاده م يشتريب

 نياست كه ا نينشان دهنده ا يرانيتر در زنان ا بسامد بزرگ
در گفتار خود  يتر زنان نسبت به مردان از آهنگ متنوع

  .كنند ياستفاده م
و تحليل آماري نشان داد كه ميانگين بسامد پايه در  تجزيه

در زنان مورد مطالعه به طور  كمان نيخواندن متن رنگ
داري بيشتر از مردان بوده، تفاوت مشاهده شده در بين  معني

 )Wingate )6و  Natourاي ه زنان و مردان با نتايج پژوهش
Wang  وHuang )13( ،Guimaraes  وAbberton )10(، 

Hudson  وHolbrook )12(  وAwan )25(  همسويي دارد و

 يدستگاه آواساز كيولوژيزيو ف يساختار يها بر تفاوت يشاهد
به عالوه تجزيه و تحليل آماري نشان . باشد يدو جنس م انيم

پايه در زنان و مردان به طور كلي داد كه دامنه تغييرات بسامد 
داري  به طور معني هبا هم تفاوت دارد و در زنان مورد مطالع

، )Fitch )9 يها پژوهش جيبا نتا افتهي نيا. باالتر از مردان است
Hudson  وHolbrook )12 (همخواني دارد.  
و  هيزنان و مردان از نظر بسامد پا يتياز تفاوت جنس گذشته

 نيكه در ا يدر زبان فارس هيبسامد پا راتيياز نظر دامنه تغ زين
 يتفاوت نيآن با چن يياثبات شده، همسو يبه طور كم قيتحق

 افتهيشد،  انيب) كه در باال بدان اشاره شد( گريد يها در زبان
فركانس  نيانگيم ريمقاد ودنمنحصر ب گر،يقابل توجه د اريبس
با توجه به . زبانان چه در مردان و چه در زنان است يفارس هيپا

زنان در  تيدر كل جمع نيانگيم هيبسامد پا زاني، م5جدول 
مطالعه انجام شده  9در  زانيم نياز ا) 90/209(مطالعه حاضر 
زبان از آن  يسيمطالعه انگل 2باالتر و در  يسيدر زبان انگل

شده در زبان  سه مطالعه انجام جيتنها نتا. است كمترمقدار 
 Eccles، 90/206 )4( ،Fitch ،40/206و  Williams يسيانگل

به  كينزد يريمقاد يدارا) 29(و همكاران  Morrisو  )9(
اما با . پژوهش هستند نيدر زنان ا هيبسامد پا نيانگيمقدار م

با ) 90/209(وجود، مقدار به دست آمده در مطالعه حاضر  نيا
به طور كامل ) زن 100(مطالعه  نيتوجه به حجم نمونه ا

 . منحصر به فرد است
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 مختلف يها در زبان هيبسامد پا نيانگيم سهيمقا. 5 جدول

  نژاد/زبان  عنوان مطالعه
ميانگين بسامد پايه زنان 

  )ها تعداد آزمودني(

 ميانگين بسامد پايه مردان

  )ها تعداد آزمودني( 

Williams  وEccles )۴(  75/111  90/206  انگليسي  

Britto  وDoyle )۵(  60/198  انگليسي )20( 60/114  )20(  

Hwa )40( 00/110  )40( 00/196 نيماندار ينيچ )٣(  

Fitch )6( 90/112  )6(40/206 انگليسي   )٩(  

Hollien  332( 114  )202( 198  انگليسي  )٨( ھمکارانو(  

Guimaraes  وAbberton )27( 6/109  )82( 3/190  يپرتغال  )١٠(  

Hudson وHolbrook  )100( 65/116  )100( 00/217  ييكايآمر- يقفقاز/يسيانگل  )١٢(  

Pegoraro Krook )30/112  50/195  يسيسوئ  )١٦  

Morris  80/125  00/206  يسيانگل  )٢٩(و ھمکاران  

Brown 39( 00/118  )39( 00/192  يسيانگل  )٣٠( و ھمکاران(  

Fitch  وHolbrook )100( 65/116  )100( 00/217  يسيانگل  )٣١(  

Benjamin )30/110  20/197  يسيانگل )٣٢  

Hudson  وHolbrook )100( 15/110  )100(10/193 ييكايامر-ييقايآفر/يسيانگل )٣٣(  

Terasawa  122  60/238  ژاپني )٣٤(و ھمکاران  

Lass )٣۵( 79/119  53/196  انگليسي  

 
ها  كه البته تعداد آن يسيانگل ريغ يها با پژوهش سهيدر مقا

 نيانگيم باشد، يزبان م يسيانگل قاتيبه مراتب كمتر از تحق
مطالعه تنها، از  نيزنان ا تيدر جمع 90/206 هيبسامد پا

 نيانگيبوده، م تر نييپا) 60/238( يزنان ژاپن هيبسامد پا نيانگيم
 بيبه ترت( نيماندار ينيو چ يسيسوئ ،يزنان پرتغال هيبسامد پا

 نياما در ا. كمتر است زانيم نياز ا) 00/196و  5/195، 3/190
مطالعه  نيبا مقدار به دست آمده در ا ريمقاد نيا زيها ن زبان

 تيدر كل جمع نيانگيم هيدر مورد بسامد پا. تفاوت فاحش دارد
 نيانگيكه م يمنوال است؛ به طور نيوضع بر هم زيمردان ن

به دست آمده  ريمطالعه از مقاد نيبه دست آمده در ا 64/125
 يسيانگل ريزبان و هر چهار مطالعه غ يسيمطالعه انگل 10در 

به دست آمده در  نيانگيبوده، تنها از بسامد م شتريزبان موجود ب
كمتر است  يكم 80/125 زانيو همكاران به م Morrisمطالعه 

مردان  هيبسامد پا نيانگي، كه باز منحصر به فرد بودن م)29(
البته . دهد يزبانان نشان م يفارس ريزبان را نسبت به غ يفارس

زنان و مردان در  هيبسامد پا ريمقاد سهيهمان طور كه از مقا
 زباناز مسأله  ي، جدا)5جدول ( ديآ يمطالعات مختلف بر م

با (زنان  تيبه دست آمده در جمع يها نيانگيمورد مطالعه، م
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 يتر گسترده عيتوز يدارا ي، به طور كل)احتساب مطالعه حاضر
مردان مورد مطالعه است؛ به  تيدر جمع ها نيانگينسبت به م

) 30(و همكاران  Brownبه دست آمده در  نيانگيكه م يطور
 Terasawa مطالعهآن مربوط به  نيشتريو ب 00/192 تيجمع

است  يدر حال نيا. باشد يم 60/238 زانيبه م) 34(و همكاران 
در مردان در مطالعه  نيانگيم هيبسامد پا زانيم نيكه كمتر

Guimaraes  وAbberton )10(، نيشتريو ب 6/109 زانيبه م 
بوده  8/125 زاني، به م)29(و همكاران  Morrisآن در مطالعه 

 قيدق يدامنه خود مستلزم بررس رتفاوت د نيا ريتفس. است
مطالعات  نيبه كار رفته در تك تك ا يها يشناس روش

الزم به ذكر . طلبد يرا م يا كه خود مطالعه جداگانه باشد، يم
قرار نگرفتند،  يبحث دو مطالعه مورد بررس نياست كه در ا

بود، كه به  يدر زبان عرب Wingateو  Natourمطالعه  يكي
 كيو ) 6(متفاوت آن كنار گذاشته شد  اريسب يشناس علت روش

، كه به )23(بود  Castroو  Pegorago-Krookهم مطالعه 
آن كه  حيتوض. هدف مورد مطالعه آن لحاظ نشد تيعلت جمع

به عالوه  ،يدر مطالعه اول از نام بردن اسم كامل هر آزمودن
استفاده شده بود و در مطالعه  يريگ نمونه يها برا واكه دهيكش
  .گرفته بودندتنها مردان مورد مطالعه قرار  ومد
 

  گيري نتيجه
 هيبسامد پا نيانگيپژوهش نشان داد كه م نيحاصل از ا جينتا

 انيمختلف م يسن يها آن در گروه راتييگفتار و دامنه تغ
 شتريب يها افتهيبا  جينتا نيا. مردان و زنان تفاوت دارد

به عالوه، . دارد يهمخوان گريد يها پژوهشگران در زبان
افراد  يصوت يها يژگيپژوهش درباره و نيحاصل از ا يها داده
 نياز ا توان يو م دهد يم هيارا يزبان اطالعات يفارس يعيطب
در  ها يژگيو نيبودن ا يعيطب ريغ اي يعيطب نييها در تع داده

 يها يبررس. استفاده كرد ينياختالل صوت در كار بال يافراد دار
 يها گروه انيگفتار و دامنه آن در م هيدرباره بسامد پا شتريب

ها و  زبان ريدر سا زيزبان و ن يفارس انيرانيا يمتفاوت برا يسن
درباره  يجامع يها داده تواند يم رانيموجود در ا يها لهجه
 ياز بلوغ و كودكان برا شيجوان، دوره پ سال، انيم ر،يپ تيجمع
  .ديفراهم نما ينيدر كار بال يعملكرد صوت يابيارز
  

  و قدرداني تشكر
و كارمندان دانشكده علوم  انياز دانشجو لهيوس نيبد

و  يبه علت همكار رانيا يدانشگاه علوم پزشك يبخش توان
  .گردد يم يپژوهش تشكر و قدردان نيشركت در ا
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speaking people of both sexes and across different ages via reading a passage 
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Abstract 
 

Introduction: Fundamental frequency has a critical role in the assessment of voice disorders. In fact it is 
one the most reported measures in clinical voice research. It is expected that voice pitch associates with 
many factors including age, gender, body size, race and social situation. Normative data for fundamental 
frequency have been considered as a standard criterion for determining the normality and abnormality of 
this parameter in people with voice disorders. Since there is a lack of standardized data pertaining to 
various voice parameters in normal speakers of Farsi, the aim of this present study was to determine the 
amount of Speech fundamental frequency and its range in male and female adults with normal voice at 
different ages. 

Materials and Methods: In this study, 200 subjects with the age range of 20 to 59 years were studied 
cross-sectionally. The voice samples were recorded while subjects were reading “Rangin Kaman” passage. 
The obtained voice samples were then analyzed via “Real Analysis” program of Dr. Speech Software. All 
data of interest was statistically analyzed through t test. 

Results: Speech fundamental frequency and its range at different ages were higher in women than in men. 

Conclusion: In normal people, Speech fundamental frequency and its range have different characteristics 
with regard to different sexes and ages. These differences can be accounted for to some extent by 
anatomic and physiological mechanisms which are just a few factors among many to name. 

Keywords: Speech fundamental frequency, Voice, Reading, Farsi-speaking 
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