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  خبري زبان فارسي هاي جمله در گفتار آهنگ بررسي
 

  1زاده مهشيد آقاجان ،*مريم نيكروش

  
  چكيده
 است عبارت آهنگ. باشد مي... و  ديرش، وزن، تكيه بلندي، آهنگ، زيروبمي،هاي مهم برقراري ارتباط است كه شامل  نواي گفتار از مؤلفه: مقدمه

 است، از گرفته قرار نظر مد تحقيق اين در كه بسامد پايه تغييرات دامنه. دهد مي رخ جمله سطح در پيوسته گفتار در صدا زيروبمي در كه تغييراتي از
هايي از نوا شامل دامنه  هدف اين پژوهش بررسي مؤلفه. گيرد بر مي در را است، شده توليد فرد توسط جمله بيان در بسامدي كه باالترين تا ترين پايين

هاي  هاي آزمايشگاهي ويژگي ساالن طبيعي فارسي زبان بوده است، تا با تكيه بر جنبه نحني آهنگ در جمالت خبري در بزرگتغييرات بسامد پايه و م
  .اين بعد از گفتار مشخص شود

در اين . دساله طبيعي فارسي زبان بودن 30تا  18زن و مرد  134ها شامل  آزمودني. تحليلي بود -پژوهش از نوع مقطعي و توصيفي :ها مواد و روش
تجزيه و تحليل شده،  Real analysisافزار  نرم  Dr speechهاي صوتي با استفاده از برنامه نمونه. جمله خبري مورد بررسي قرار گرفت 2 پژوهش

  .ها رسم شد ها با آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه مورد بررسي قرار گرفتند و منحني آهنگ جمله داده
  ).P ≥ 001/0(دار داشت  دامنه تغييرات بسامد پايه در زنان و مردان با هم تفاوت معني .گ در زنان و مردان در هر دو جمله مشابه استمنحني آهن :ها يافته
زنان بيش از مردان از تغييرات بسامد پايه در بيان جمله براي انتقال . هاي خبري در پايان حالت افتان داشت منحني آهنگ در جمله: گيري نتيجه

  .كردند لت خبري جمله استفاده ميحا
  نواي گفتار، منحني آهنگ، دامنه تغييرات بسامد پايه، جمله خبري :ها كليد واژه

  
  20/1/90: تاريخ دريافت
  19/9/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

چند عامل با هم در و  بسيار پيچيده استمفهومي  ي گفتارنوا
 و از قبيل زير ييها جنبه .)1( گيري اين مفهوم نقش دارند شكل
، )Duration( ، ديرش)Loudness( ، بلندي)Pitch( بمي
 هايي چون آهنگ و همچنين مؤلفه) Pause( مكث

)Intonation(تكيه ، )Stress (و وزن )Rhythm ( در
توليد و درك نواي ). 2( ثر هستندؤدهي به نواي گفتار م شكل

و  )3(ها است  گفتار مؤلفه مهمي در تعامالت اجتماعي انسان
  پوشش  تحت فرازباني، ارتباطي اطالعات همچنين در تبادالت

  ). 4(گيرند  مي قرار نوا
گيري زبان و  نواي گفتار در مراحل اوليه رشد، در شكل

سال نقش اساسي را ايفا  برقراري ارتباط متقابل كودك و بزرگ
دهد كه نواي گفتار محيط  شواهد موجود نشان مي. كند مي

  ).5(باشد  بر آهنگ گريه نوزاد تأثيرگذار مي پيرامون نوزاد حتي
ارزيابي نوا در تشخيص و درمان اختالالت گفتار و زبان، 

هاي خارجي  تشخيص شرايط عصب شناختي و يادگيري زبان
  ).6(اهميت بسيار دارد 

 همان طور كه گفته شد، براي بررسي نواي گفتار نياز به توجه
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بررسي همه جانبه اين هاي بسياري است و در واقع  به جنبه
در اين پژوهش . اي است مقوله نيازمند يك فرايند بين رشته

ها مورد بررسي قرار گرفته است، كه از آن  برخي از اين جنبه
  . باشد جمله تغييرات بسامد پايه و دامنه تغييرات بسامد پايه مي

تغييرات بسامد پايه يك مؤلفه آكوستيكي مربوط به نواي 
توان از دو جنبه مورد بررسي قرار  اين مؤلفه را مي .باشد گفتار مي

داد، يكي دامنه تغييرات بسامد پايه و ديگري الگوي اين تغييرات 
   .، كه در اين پژوهش به هر دو جنبه پرداخته شده است)آهنگ(

هاي نواي  ترين زير مجموعه يكي از مهمتوان گفت كه  مي
كه به نام  ،مله استالگوي تغييرات بسامد پايه در سطح ج ،گفتار

 در كه تغييراتي از است عبارت آهنگ .)7( شود آهنگ شناخته مي
). 8(دهد  مي رخ جمله سطح در پيوسته گفتار در صدا زيروبمي
 ايجاد باعث متفاوت است و ها زبان بين اغلب آهنگ، الگوي

در اين پژوهش از آهنگ، به  .)7(شود  مي ها تمايز ميان زبان
شده است، به اين دليل كه هدف عمده رسم  منحني آهنگ تعبير

  .باشد منحني از تغييرات آهنگ به منظور بررسي نوا مي
ميزان اين  .كند بسامد پايه آواسازي تغيير مي ،در حين گفتار

دامنه  تغييرات يعني فاصله بين بيشينه و كمينه بسامد پايه،
مد بسا تغييرات دامنه ).9( شود تغييرات بسامد پايه ناميده مي

 تا ترين پايين است، از گرفته قرار نظر مد تحقيق اين در كه پايه
 است، شده توليد فرد توسط جمله بيان در بسامدي كه باالترين

  .گيرد بر مي در را
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي دو مؤلفه از نواي گفتار 

هاي خبري  شامل آهنگ و دامنه تغييرات بسامد پايه در جمله
پيش از اين در كشور ما در . ردان فارسي زبان استدر زنان و م
شناسي گفتار و زبان مبنايي براي تمايز نواي  رشته آسيب

طبيعي و غير طبيعي گفتار به جز استنباط دركي درمانگر وجود 
هاي قبلي در زمينه نواي گفتار در علم  نداشت و تمام پژوهش

ها در زمينه  هاي آن شناسي به انجام رسيده بود، كه يافته زبان
در اين پژوهش سعي شده . گرفت باليني مورد استفاده قرار نمي

تر شدن  هاي نواي گفتار به سمت كمي و عيني است كه ارزيابي
در جهت استفاده در موارد باليني و تحقيقاتي در رشته 

به اين اميد كه بتوان در . شناسي گفتار و زبان پيش برود آسيب

هاي  شناسي الالت نوا در آسيبزمينه ارزيابي و درمان اخت
  .گوناگون گفتار و زبان گامي اساسي برداشت

فارسي، انگليسي،  روي تغييرات زيروبمي، زبان  در بررسي
در  را عربي و يوناني، ايتاليايي، اسپانيايي، پرتغالي آلماني، هلندي،

 زيروبمي تغييرات ها زبان اين در. قرار داده شدند بندي طبقه يك
 به را خبري جمله تواند مي اما دهد، نمي تغيير را كلمات معني

 عملكرد مختلف كلمات روي تأكيد با يا و نمايد تبديل پرسشي
  .)10(دهد  قرار تأثير تحت را ها كاربردشناسي آن

 و فارسي آهنگ الگوهاي بين اي مقايسه در مطالعه حياتي
 انگليسي و فارسي زبان آهنگين دريافت كه الگوهاي انگليسي،

خبري بسامد  عبارات در زبان دو هستند و در هر مشابه سيارب
  .)11(دارد  افتان انتهاي جمله حالت

فارسي در انواع  آهنگين در پژوهش ديگري الگوهاي
از آن جا كه موضوع اين . ها مورد بررسي قرار گرفت جمله

باشد، به گزارش نتايج همين نوع از  پژوهش جمالت خبري مي
 و خيزان عبارات خبري در ابتدا آهنگ. جمله بسنده شده است

 ميانه در است، پايين سطح از شروع( افتان داشتند حالت بعد
 تغييرات توالي ).شود مي افتان دوباره بعد و رود مي باال جمله
 افتان با حالت نهايت در و صورت افتان و خيزان بود به بسامد

  ).12(رسد  به پايان مي
 پرداخته فارسي در زبان آهنگ بررسي به تهراني سادات

 آهنگ زبان فنوتيك و فنولوژي جزئيات پژوهش وي در .است
 AM )Autosegmental نظريه چهارچوب در فارسي

metrical phonology(شناسي خود واحد  ، كه يك نظريه واج
 تغييرات توصيف وي هدف .شده است باشد، بررسي وزني مي
 در بسامد غييراتت منحني از استفاده با فارسي زبان زيروبمي
يكي از نتايج به دست آمده  .بوده است زمان واحد در عبارات

+  مفعول+  فاعل" ساختار كه خبري اين بود كه، جمالت
  .)13( باشد مي افتان حالت به جمله انتهاي دارند، آهنگ "فعل

هايي نيز به بررسي دامنه تغييرات بسامد پايه در  پژوهش
ها  ژوهش در يكي از اين پ اند، تهساالن فارسي زبان پرداخ بزرگ

كه توسط ارمندي و همكاران انجام شد، نتيجه حاصل نشان 
  داد كه هنگام خواندن متن تغييرات بسامد پايه در زنان نسبت 
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  ).14(به مردان باالتر است 
 بسامد نيز بر....) و  خبري، پرسشي(عبارت  نوع و لهجه

هاي زبان  لهجه تمام در .باشد گذار مي آهنگ تأثير منحني و پايه
 .است ترين پايين پايه بسامد ميانگين خبري عبارات در انگليسي

 الگو اين نيز ديگر هاي زبان در كه كردند اظهار ژوهشگران پ
 جهاني آهنگ از شاهدي را آن بتوان شايد و شود مي مشاهده

  .)15(ها دانست  زبان انسان
Nayyer  وGull Madni و، به در پژوهشي در زبان ارد

) اردو(هاي خبري زبان فارسي  بررسي نواي گفتار در جمله
 افتان در پايان حالت اردو در زبان خبري جمالت .پرداختند
 خيزان و افتان توالي صورت به الگوها تحقيق اين در .داشتند

 مردان نسبت به زنان صداي پايه همچنين بسامد .به دست آمد
 .)16(بود  تر پايين HZ 50 خبري جمالت در

  
  ها روشمواد و 

اي  تحليلي و غير مداخله -توصيفي اين مطالعه از نوع مقطعي،
 30 تا 18 مرد 67زن و  67جمعيت مورد بررسي  .بوده است

گيري شامل ضبط نمونه  نمونه .ساله عادي فارسي زبان بودند
گيري  نمونه( به صورت غير احتماليها،  صوتي در بيان جمله

ها برگه  تدا هر كدام از آزمودنيدر اب .انجام شد )ساده
اي  گيري هيچ صدمه نمونه. نامه را مطالعه و امضا كردند رضايت

اي  نامه سپس با استفاده از پرسش. آورد به آزمودني وارد نمي
گذاري لهجه بر  براي جلوگيري از تأثير(ها  زبان مادري آزمودني

سن  ،)هاي نواي گفتار، زبان فارسي معيار مد نظر بود مؤلفه
گيري  ها و عدم ابتال به سرماخوردگي در زمان نمونه آزمودني

شناس گفتار و زبان  مورد سؤال قرار گرفت و نيز دو نفر آسيب
  .ها را در زمينه گفتار و زبان تأييد كردند سالمت آزمودني

هايي كه در زمينه آهنگ زبان  با مطالعه پيشينه پژوهش
شناس  نظران آسيب فارسي انجام شده بود و با مشورت صاحب

سعي شد كه . هايي تهيه شد شناس جمله گفتار و زبان و زبان
به  وقوع بسامد روزمره گفتار در و اي باشند ها محاوره جمله

 و گروه، طبقه به مربوط ها جمله .باشند داشته نسبت بااليي
 .نداشتند بستگي نيز تحصيالت سطح به نبوده، خاصي عقيده
 بررسي انتخاب شدند، تا )كلمه 5 زا كمتر(كوتاه  هاي جمله
 بسامد حفظ پيوستگي نمودار منظور نباشد و نيز به دشوار ها آن
 صداهاي وقوع درصد گسيختگي، و حذف يا كاهش پايه
 .بيشتر بود ها جمله در واك بي صداهاي به نسبت دار واك

جمله خبري ساده از گفتار مردم  40 فوق، معيارهاي به توجه با
كردند، توسط محقق  ها استفاده مي ره از اين جملهعادي كه روزم

با  جمله 8 محتوايي هاي مختلف استخراج شد، روايي در محيط
گوينده  4 توسط جمله 8سپس اين  .تأييد شد نظر صاحب 13 نظر

  برنامه با هاي صوتي نمونه و شد خوانده )مرد 2 و زن 2(

Real analysis افزار  نرم درDRS به اين  .شد تحليل و تجزيه
 پايه بسامد منحني كه شدند، انتخاب جمله 2 آن ميان طريق از

 4داشتند و نيز نمودار بسامد پايه در  بيشتري ها پيوستگي آن
هاي نهايي عبارت بودند از  جمله. گوينده شباهت بيشتري داشت

  .)1جدول ( ".امروز نمياد" - 2، ".داره بارون مياد" - 1
 زبان و گفتار آزمايشگاه رد ها گيري گفتار آزمودني نمونه
 ساعت 2 حداقل گيري نمونه براي. بخشي انجام شد توان دانشكده

 خود روزمره ثابت صداي به فرد تا بود، گذشته فرد بيداري از
 و نشسته گيري در وضعيت حين نمونه در ها آزمودني .باشد رسيده

متر  سانتي 25 تا 20 با فاصله(گرفتند  مي قرار صاف به طور كامل
 و dB 35 حداكثر محيط اي زمينه صداي و سر). ميكروفون از

  هاي نمونه .بود dB 20 ها براي ضبط صدا صداي آزمودني تقويت
  

  هاي مورد مطالعه در پژوهش مشخصات آوايي جمله. 1جدول 

تعداد واج   دار درصد آواهاي واك
  جمله تعداد كلمه تعداد هجا  تعداد واج  دار تعداد واج واك  واك بي

100 0 14 14 6 3 
/dare barun miyad/. 

  .داره بارون مياد
3/92 1 12 13 5 2 /emruz nemiyad?/.  نميادامروز. 
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 قبل از. شدند ضبط bit mono 16، Hz 44100 فرمت با صوتي
 بلندي با را ها جمله شد تا مي ها خواسته آزمودني گيري، از نمونه
 قصد به يا و خاص  هواژ روي تأكيد بدون وطبيعي  حالت و عادي
در آغاز ضبط نمونه  .كنند بيان )نشان بي(خاصي  مفهوم القاي

شد تا  ضبط مي) سكوت(صوتي، حداقل يك ثانيه صداي محيط 
براي تعيين . در محيط اطمينان حاصل شود نويز وجود عدم از

در ابتدا با . دقيق ابتدا و انتهاي جمله از روش زير استفاده شد
 Real analysisافزار  ارايه شده توسط نرم صوتي توجه به موج

ابتدا و انتهاي موج صوتي به عنوان ابتدا و  كه به اين صورت(
 قرار نظر مد اسپكتوگرام ، سپس)انتهاي جمله در نظر گرفته شد

 در نهايت شد، مشخص تر دقيق جمله انتهاي و ابتدا و گرفت
  .بود ويرايش مرحله آخرين نمونه صوتي به دادن گوش
رسم منحني آهنگ، روي نمودار بسامد پايه هر يك از  در
چون . گذاري شدند نقاطي عالمت 1ها مطابق شكل  نمونه

معيار هاي صوتي متفاوت بود، يك  ها در نمونه ديرش جمله
براي حل اين . مورد نياز بود براي رسم منحني آهنگ واحد

نقاط تعيين شده ( هر نقطهدر  نمونه صوت زمانهر  موضوع در
تقسيم شد و با  نمونه صوتيبه زمان كل همان ) 1در شكل 

يك واحد در نظر گرفته  ها نمونههمه جمله در اين كار ديرش 
ثانيه  2/1براي مثال در مورد نمونه صوتي كه ديرش آن ( شد

  در  سپس .)تقسيم شد 2/1بود، زمان هر نقطه تعيين شده بر 

عداد مربوط به بسامد و زمان در هر ميانگين اهاي صوتي  نمونه
و بر اساس به صورت جداگانه محاسبه شد ) 1شكل (نقطه 

الزم به ذكر است . رسم شد ها منحني آهنگ جملهها  ميانگين
نمونه مورد مطالعه، منحني آهنگ مربوط به  134كه از ميان 

ها در هر جمله، كه شباهت بيشتري ميان  مورد از آزمودني 100
ها با  در مورد برخي از نمونه. مورد بررسي قرار گرفت ها بود، آن

وجود اين كه صوت بدون اختالل بود، اما نقاطي دور افتاده در 
ها  شد، كه به اين دليل اين قبيل نمونه بسامد پايه مشاهده مي

  .در رسم منحني آهنگ حذف شد
  اطالعات تحليل و تجزيه روش

 الگوي پايه سامدب تغييرات اساس آهنگ، بر براي رسم منحني
 رسم Excel 2007 افزار نرم در ها جمله از يك هر براي كلي

در بررسي دامنه تغييرات بسامد  .شد و نمودارها تحليل شدند
 .پايه از آزمون آناليز واريانس استفاده شد

 
  ها يافته

 800تا  70دستگاه طوري تنظيم شد كه محدوده بسامدي 
بسامد پايه در دو جنس  هرتز را پوشش دهد و دامنه تغييرات

 پس از اصالح بسامدهاي دور افتاده از هيستوگرام استخراج

شد، كه به اين ترتيب مشخص شد كه در هر دو جمله دامنه 
 ).2جدول (تغييرات بسامد پايه در زنان بيشتر از مردان است 

  

  
  ها ونه صوتي مربوط به يكي از آزمودنيدر نم /dare barun miyad/گذاري روي نمودار بسامد پايه جمله  عالمت. 1شكل 
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  و زنان مردان ها هجمل دامنه تغييرات بسامد پايههاي آماري مربوط به  داده. 2جدول 
 زنان مردان زنان مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  جمله ميانگين ميانه بيشينه كمينه

55/24 18/32 254  21/415 58/62 55/104 32/66 74/120 /dare barun miyad./ 

25 75/39 93/269 07/335 71 55/104 89/86 21/121 /emruz nemiyad?/ 

  
دو قله بسامد  1در جمله : /dare barun miyad/ 1جمله 

در هر دو جنس وجود دارد، كه در زنان قله اول باالتر از قله 
در واقع زنان . دوم است، اما در مردان برخالف اين مورد است

تأكيد  "بارون"و مردان روي  "داره"ه روي واژه ابتداي جمل
در هر دو جنس در انتهاي جمله حالت افتان . بيشتري دارند

تر از  وجود دارد، كه بسامد انتهاي جمله در هر دو جنس پايين
  ). 1نمودار (باشد  بسامد ابتداي جمله مي

در مورد اين جمله در هر : /?emruz nemiyad/ 2جمله 
 .وجود دارد دو جنس دو نوع منحني آهنگ

شود كه در هر دو  يك قله بسامد ديده مي 2در نمودار 
در پايان جمله . قرار دارد "امروز"جنس قله بسامد روي واژه 

تر از  نيز حالت افتان وجود دارد و بسامد انتهاي جمله پايين
  . بسامد ابتداي جمله است

دو قله بسامد وجود دارد كه حاصل تأكيد روي  3در نمودار 
باشد، در هر دو جنس تأكيد روي فعل جمله بيشتر  واژه مي هر دو
 در انتهاي جمله حالت افتان وجود دارد كه بسامد انتهاي. است

  .تر است جمله از ابتداي جمله پايين
 آزمون آناليز واريانس يك طرفه نشان داد كه دامنه تغييرات

داري  ها بين دو جنس تفاوت معني بسامد پايه در بيان جمله
، اما دامنه تغييرات بسامد پايه در ميان )P ≥ 001/0(رد دا

  .داري را نشان نداد ها در هر جنس تفاوت معني جمله
  

  بحث
الگوي منحني آهنگ زنان و مردان در هر دو جمله خبري 
مشابه است، با اين تفاوت كه زنان و مردان هر يك در محدوده 

  .نندك بسامد مربوط به جنس خود اين الگو را ايجاد مي
هاي خبري مورد نظر در اين پژوهش حالت افتان  در جمله

هاي  اين يافته با يافته. شود در انتهاي جمله مشاهده مي
كه ) 13(، سادات تهراني )12(، ماهوتيان )11(مطالعات حياتي 

هاي  در زبان فارسي انجام شده همخواني دارد و نيز با پژوهش
Colman  15(و همكاران (و Nayyer و Gull Madni )16( 
  در واقع. هاي ديگر انجام شده است، همخواني دارد كه در زبان

  

  
  در زنان و مردان /dare barun miyad/منحني آهنگ جمله . 1نمودار 
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  در زنان و مردان  /?emruz nemiyad/منحني آهنگ جمله  -الف. 2نمودار 

  

  
  در زنان و مردان /?emruz nemiyad/منحني آهنگ جمله  -ب. 3نمودار 

  
هاي انجام شده حالت افتان انتهاي جمله را در  تمام پژوهش

اختالف بسامد ابتدا و انتهاي . اند خبري نشان داده هاي هجمل
نتهاي جمله در زنان حدود دو برابر اختالف بسامد ابتدا و ا

توان نتيجه گرفت كه  از اين يافته مي. جمله در مردان است
باشد و زنان از  حالت افتان انتهاي جمله در زنان بيشتر مي

تغييرات بسامد انتهاي جمله براي انتقال حالت خبري بيشتر از 
  .كنند مردان استفاده مي

دامنه تغييرات بسامد پايه بر حسب هرتز در زنان بيشتر از 
در ) 14(اين يافته با يافته ارمندي و همكاران . ستمردان ا

در زبان  )Gull Madni )16 و Nayyerزبان فارسي و يافته 
  .اردو همخواني دارد

هاي مطالعات گذشته نموداري به عنوان  در واقع در يافته
   مربوط به يكه از نمودارها ينشده بود؛ در حال هيارا اريمع

توان  عه ارايه شده است، ميهاي خبري كه در اين مطال جمله
به عنوان معياري براي ارزيابي و درمان و حتي به صورت 

هاي گفتار و زبان بنا به  شناسي فيدبك بينايي در درمان آسيب
  .ضرورت استفاده كرد

  
  گيري نتيجه

هاي خبري در اين پژوهش حالت افتان در بسامد  در جمله
سامد شكل كلي منحني ب. شود پايان جمله مشاهده مي

پايه در زنان و مردان مشابه است، با اين تفاوت كه براي 
تغييرات  ايجاد حالت خبري، زنان نسبت به مردان
دامنه . كنند بيشتري در بسامد انتهايي جمله ايجاد مي

ها در زنان بيش از  تغييرات بسامد پايه در بيان اين جمله
  .مردان است
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Abstract 
 

Introduction: Considered as an important factor in communication, prosody is composed of a number of 
features including intonation, pitch, stress, rhythm and duration, among others. Intonation is the variation 
of pitch in the course of producing a sentence. In this study, fundamental frequency range was defined as 
the minimum and maximum amounts of fundamental frequency one can produce when speaking a 
sentence. The aim of the present study was to evaluate two aspects of prosody, namely, fundamental 
frequency range and intonation contour in declarative sentences expressed by normal Farsi-speaking 
adults through laboratory procedures. 

Materials and Methods: Participants of this cross-sectional descriptive-analytic study were 134 males 
and females, aging between 18 to 30 years, who natively spoke Farsi. Voice samples obtained by having 
each subject produce 2 declarative sentences were analyzed by Dr. Speech program (real analysis 
software). Data were statistically analyzed via unilateral analysis variance and intonation contour was 
drawn for each of these sentences. 

Results: The intonation contour was similar among two sex groups. However, fundamental frequency 
range of males during speaking the sentences significantly differed from that produced by female subjects 
(P ≤ 0.001). 

Conclusion: The intonation contour of declarative sentences was characterized by a falling status at the 
end of the sentence. Females showed much more changes in fundamental frequency in order to transfer 
declarative state in their expressions than males did. 

Keywords: Prosody, Intonation contour, Fundamental frequency range, Declarative sentences 
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