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دهد اما کمتر  یقرار م ریثأگفتار آن ها تحت ت یدارند که ساختار صداها را در خروج یصیکا نقابرو یمبتال به آفاز مارانیاست که بنشان داده 
گفتار در  یخطاها تیماه نییتع. یدیتول یاختالل در اجرا ایاست  یزیر اختالل در انتخاب و برنامه کیخطاها  نیا تیشده است که ماه خصمش
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 مقدمه
از  یناش یاکتساب یزبان یعبارت است از اختالل ارتباط یآفاز
 یعنی یزبان یها اختالل در مهارت قیکه از طر یمغز عهیضا

انواع مختلف . شود یخواندن و نوشتن مشخص م درک، ،انیب
بروکا  یآفاز .متفاوت وجود دارد ینیبال یها یژگیبا و یآفاز

شناخته شده است  یآفازانواع  نیتر و گسترده نیتر عیشااز  یکی
 یها یژگیو. ردیگ یناروان قرار م یها یکه در مجموعه آفاز

 یبروکا شامل برونداد کالم یگفتار در افراد مبتال به آفاز یاصل
تقال و مکث فراوان،کاهش  محدود و ناروان، همراه با تالش و

 انهیو ناش قیدقریغ دیکاهش طول گفته، تول سرعت گفتار،
در (. 1)باشد  یگفتار م یو اختالل در نوا یدستور ، بیصداها

 دیبروکا نقص در تول یدر آفاز ینیاز تظاهرات بال یکی قتیحق
 مارانیمختلف نشان داده است که ب یها یبررس. گفتار است

دارند که ساختار صداها را در  یصیبروکا نقا یمبتال به آفاز
 تیماه نییتع(. 2)دهد  یقرار م ریثأت ها تحت گفتار آن یخروج
مختل  یها سمیمکان صیدر تشخ مارانیب نیگفتار در ا یخطاها

( 1)باشد  یو مهم م یضرور اریخطاها بس نیا جادیثر در اؤو م
خطاها ،بر  نیا تیماه نییبه منظورتع دیاز مطالعات جد یاریبس
گفتار است متمرکز  دیتول یبنا ریمراحل پردازش که ز یرو
چند  ندیفرآ کیگفتار  دیپردازش، تول دگاهیاز د(. 3)باشند یم

 کیآکوست امیرا به پ یاست که مقاصد ذهن دهیچیپ یا مرحله
مراحل شامل  نیا. کند یم لیقابل درک توسط شنونده تبد

( ینحو ،ییمعنا ییباز نما نییتع)کلمه  یابیباز ،امیپ یساز مفهوم
حرکات  یو اجرا یهماهنگ ،ییآوا یگذارکد ،یواج یابیباز 

ابتدا کلمه مورد نظر را از  ندهیگو( .4) باشد یگر مدیتول یها دامان
 دایپ یآن دسترس یانتخاب و به شکل واج یخزانه واژگان

شود و  یم یزیر کلمه برنامه ییکند، سپس ساختار صدا یم
نقش و  هدف، یقطعه گفتار یواج یها یژگیو) یواج ییبازنما
مرحله . شود یم نییعت( یقطعه گفتار یساختار نوا آن، یمحتوا

 کیدر  یذهن ییاست که در آن بازنما یدیتول یبعد، اجرا
. ردیگ یقرار م یحرکت یبرنامه ها ای یمجموعه دستورات حرکت

در مراحل  یصیدهد نقا یوجود دارد که نشان م یشواهد مختلف
 (.5) وجود دارد یمبتال به آفاز مارانیگفتار در ب دیتول یپردازش

 یگفتار مانند مدل لولت، خطاها دیتول یها طبق مدل رب
در سطوح مختلف پردازش  ،یدر افراد مبتال به آفاز یگفتار

تواند  یاست م ییو آوا ی، واجیکه شامل پردازش واژگان
 (.6) دیوجود آ به

 یگفتار در افراد مبتال به آفاز دیتول صیتوجه به نقا با
شود  یمشاهده م ارانمیب نیکه در گفتار ا ییبروکا، خطاها

 :اختالل در دو سطح باشد جهیتواند نت یم
 یزیر اختالل در سطوح باالتر که در انتخاب و برنامه -1
 گفتار نقش دارد یخروج
قطعات  یدیتول یتر که در اجرا نییاختالل در سطوح پا -2
 (.3)شده نقش دارد  یزیر انتخاب شده و برنامه یگفتار

 دیتول یالگو یبررس یبر مبنا مطالعات گذشته که یدر حال
 یصیبروکا نقا یگفتار نشان داده است که افراد مبتال به آفاز

دهند  ینشان م یقطعات گفتار یزیر را در انتخاب و برنامه
 یکیآکوست یبر بررس هیبا تک ریاخ یها ، پژوهش(7-9)

 بیآس یاصل یژگیدهد و یگفتار، نشان م دیتول یالگوها
 دیشد ییاختالل آوا کیبروکا  یبه آفاز در افراد مبتال یگفتار

انتخاب شده و  یقطعات گفتار یدیتول یمربوط به اجرا
 نیتر یو قو نیتر روشن(. 6، 3-2) باشد یشده م یزیر برنامه

و مراحل  یدیتول یمرحله اجرا نیب کیتفک یشواهد برا
 یکیآکوست قاتیاز تحق یواج یزیر مربوط به انتخاب و برنامه

 یدر واقع پارامترها (.5)شود  یگفتار حاصل م دیتول یالگوها
 نیا یعصب ستمیهستند که س ییرهای، متغکیآکوست

 یدیحرکات تول یو هماهنگ تی، هدانییتع یرا برا یپارامترها
گفتار به درمانگران  کیآکوست لیو تحل هیکند و تجز یم نییتع

مانند  یگفتار گنالیس ربه اطالعات موجود د یامکان دسترس
ها،  ها و همخوان واکه یدیتول یها یژگیفتار، وسرعت گ

 یصوت یدر شکل مجرا یریپذریی، تغییو نوا ییآوا یها جنبه
 تیماه قیدق نییتع تیبا توجه به اهم(. 11)کند  یرا فراهم م
 هیپا یها سمیمکان صیمنظور تشخ به یآفاز مارانیخطاها در ب

 یها یابینقش ارز نیچن هم خطاها و جادیاثر در ؤو م
مطالعه با  نیخطاها، در ا تیماه قیدق نییدر تع کیآکوست

 ،یگفتار یخطاها تیو ماه یکنترل حرکت تیماه نییهدف تع
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 کیآکوست یبررس نهیزم بر مطالعات انجام گرفته در یمرور
بروکا صورت گرفته  یمبتال به آفاز مارانیخطاها در ب تیماه

 .است
 

 ها مواد و روش
که  مارانیگروه از ب نیخطاها در ا تیماه نییتع که نینظر به ا

 یدهند نقش مهم یم لیرا تشک یآفاز نیاز مراجع یعیوس فیط
 جادیثر در اؤو م ریدر گ یو اساس هیپا یها سمیمکان صیدر تشخ

با مراجعه به متون  یتیروا یمطالعه مرور نیخطاها دارد در ا نیا
، Science Direct یعاتاطال یها گاهیمنتشر شده در پا

Google Scholar ، Pubmedوweb of Knowledge 

 مارانیب یگفتار یخطاها کیآکوست یبررس نهیمقاالت در زم
و  یمورد بررس  2112تا  1971 یها سال یبروکا ط یآفاز

مورد استفاده شامل  یها واژه دیکل .قرار گرفتند یبند جمع
 یبروکا، خطاها یازخطاها، آف تی، ماهکیآکوست یپارامترها»

مقاالت شامل دسترس بودن  یبررس یها شاخص .دبو «یگفتار
ها و مرتبط بودن  بودن زبان آن یسیمتن کامل مقاالت و انگل

در  یمنطق یریگ جهیه نتیمقاالت با موضوع مورد نظر وارا
 یخطاها تیکه ماه یمقاالت هیکل نیبنابرا .ها بود افتهیچارچوب 

کرده  یسبرر کیآکوست وهیبروکا را به ش یآفاز مارانیب یگفتار
در بازه  مطالعات کنار گذاشته شدند ریشدند و سا یبررس بودند
 .قرار گرفت یمورد بررس 2113تا  1991 یها سال نیب یزمان

 

 ها یافته
مقاله در خصوص  11ها، تعداد  داده یها گاهیپا یبررس یط

بروکا با  یآفاز مارانیب یگفتار یخطاها کیآکوست یبررس
قرار  یمورد بررس داشتند ومورد نظر مطابقت  یهااریمع

 .ه شده استیارا 1 وستیها در پ گرفتند که خالصه آن
طور معمول  به یآفاز مارانیگفتار در ب دیتول صینقا مطالعه

که شامل  دیتول یواج یخطاها یالگو زیو تم صیشامل تشخ
 دیتول ییآوا یخطاها یاست و الگو یواج یزیر طرح انتخاب و

 یدرخطاها(. 6) باشد یاست م یدیتول یگفتار که شامل اجرا
شوند  یم دیولاستاندارد ت ریصورت غ به یگفتار ی، صداهاییآوا

 یصداها و معنا یبر نظام تقابل خطاها معموالً گونه نیو ا
 کی یدیتول ییگو خراب ،خطاها نیا .گذارند ینم ریثأواژگان ت

 یبر خالف خطاها. کنند یخاص را مشخص م یهدف واج
 شوند یتقابل صدا م یساز یباعث خنث یاجو یخطاها ،ییآوا

شوند و شامل  یمعنا م رییخطاها باعث تغ نیا گریبه عبارت د
 زبان هستند کی زیمتما یگفتار یصداها ایها  واج ینیجانش

(11.) 
 یمرحله اجرا یخطاها زییمنظور تم مطالعات مختلف به

مراحل مربوط به انتخاب  یو خطاها( ییآوا یخطاها) یدیتول
بر اساس مراحل ( یواج یخطاها) یواج یزیر نامهو بر

 لیو تحل هیبروکا از تجز یمبتال به آفاز مارانیپردازش در ب
 (.6، 3-2) اند گفتار استفاده کرده کیآکوست یهاپارامتر
خطاها در افراد مبتال به  تیماه نییمنظور تع واقع به در

 نیگفتار ا ییآوا یبروکا، مطالعات مختلف الگوها یآفاز
 یبررس یکیآکوست یها لیو تحل هیرا با استفاده از تجز مارانیب

 نهیرا در زم یصیمطالعات نقا نیحاصل از ا جینتا .اند نموده
 صینقا نیا هدکهد ینشان م مارانیب نیدر ا یدیتول یاجرا
کنترل  بیآس. گفتار است یکنترل حرکت بیآس از یبازتاب
 یهنگهما ،یبند گفتار شامل مشکالت در زمان یحرکت

نقص در  جهیباشد و نت یم یا و کنترل حنجره یدیحرکات تول
 یدیتول یو اجرا یدیحرکات تول یساز کپارچهیو  یهماهنگ
 .(13-12، 6، 3-2) باشد یسگمنت هدف م دیتول یبرا ازیمورد ن

 گفتار یحرکت کنترل
اشاره  ییها یها و استراتژ ستمیگفتار به س یحرکت کنترل

کنترل  ستمیس یورود. کند یکنترل م گفتار را دیداردکه تول
از  یتوال ژهیو به یزبان یواج ییبازنما کیگفتار  یحرکت
کنترل  ستمیس یها هستند و خروج مانند واج یانتزاع یهاواحد
 امیاست که پ یدیاز حرکات تول یا گفتار مجموعه یحرکت

 نیکند و ا یم لیتبد کیآکوست گنالیمورد نظر را به س یزبان
 نیبنابرا .شود یم ریتوسط شنونده تفس کیتآکوس گنالیس
 زبان و یبند فرمول ندیآدو فر نیگفتار ب یکنترل حرکت ستمیس
کند  یرا منتقل م ندهیگو امیکه پ کیآکوست گنالیس جادیا

 دگاهیگفتار از د دیتولطور که اشاره شد  همان(. 14)قراردارد 
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باز  نییتع)کلمه  یابیباز ،امیپ یساز شامل مفهوم ،یپردازش
 ،ییآوا یگذارکد ،یواج یابیباز( ینحو ،ییمعنا یینما

 دیگر جهت تولدیتول یها حرکات اندام یو اجرا یهماهنگ
پس از انتخاب کلمه  ندهیگو( .4) باشد یم کیآکوست گنالیس

 دایپ یآن دسترس ی، به شکل واجیژگانمورد نظر از خزانه وا
با  .ودش یم یزیر کلمه برنامه ییکند، سپس ساختار صدا یم
مرحله . انجام شده است یزبان یبند فرمول مرحله، نیا انیپا

که  یدیتول یاجرا یعنیاست  یپردازش، کنترل حرکت یبعد
 ای یمجموعه دستورات حرکت کیدر  یذهن ییدر آن بازنما

 ،یبند زمان جهیدر نت و ردیگ یقرار م یرکتح یها برنامه
قابل  کیآکوست گنالیس یدیو کنترل حرکات تول یهماهنگ

 (. 14)شود یم جادیدرک توسط شنونده ا
گفتار در  یکنترل حرکت یمطالعات مربوط به بررس در

 مارانیب دیتول یالگو یکیآکوست لیو تحل هیتجز یآفاز مارانیب
مختلف کنترل  یها در جنبه مارانیب نینشان داده است ا

و  یدیحرکات تول یو هماهنگ یبند گفتار مانند زمان یحرکت
-12، 6، 3-2) دهند یرا نشان م یصینقا یا نجرهکنترل ح

13.) 

 یدیحرکات تول یهماهنگ و یبند زمان
 همخوان، دیمربوط به تول عیوقا یو هماهنگ یزمان یالگوبند

در  یدیرفتار تول ای و یگفتار یعنوان واحدها واکه و هجا به
گفتار  یبند واکه و هجا را زمان همخوان، دیارتباط با تول

 یهوا برا انیبه جر یده گفتار، قالب دیر واقع تولد .ندیگو یم
باشد که  یم صیخقابل تش یشدن به اصوات گفتار لیتبد
متحرک  یهادگریحرکات تول یبند و زمان یهماهنگ لهیوس به

گفتار به کنترل و  دیتول نیبنابرا. شود یو ساکن انجام م
مربوط  صینقا(. 15) دارد ازیمختلف ن یدگرهایتول یهماهنگ

 یگفتار یصداها دیتول یو زمانبند یاختالل در هماهنگبه 
 از یاریبس است در ستقلم یدگرهایتول یهماهنگ ازمندیکه ن

 یها در همخوان یواکدار یمختصه دیمطالعات توسط تول
 (.5) شود یم نییتع یشومیخ یها و همخوان یانسداد
 یصورت گرفته در افراد مبتال به آفاز کیآکوست یها یبررس

در  یواکدار ییآوا یژگیدو و دیرا در تول یمشکالتبروکا 

 یدهند که بازتاب ینشان م یشومیو خ یانسداد یها همخوان
 یبند مربوط به زمان یدیتول یثر بر مانورهاؤاختالل م کیاز 

همسان با  .باشد یمستقل م یدگرهایحرکات تول یو هماهنگ
 ا دره واکه دیتول کیآکوست لیو تحل هیتجز جینتا دگاهید نیا
ها بر اساس  واکه دیتول .باشد یبروکا م یمبتال به آفاز مارانیب

ها  واکه انیتفاوت م و ردیگ یم صورتو شکل زبان  تیموقع
ها مشخص  فرکانس فرمنت لهیوس به یکیبه لحاظ آکوست

 دیتول یها واکه یها فرکانس فرمنت لیو تحل هیتجز .شود یم
بروکا نشان  یآفاز مارانیشده در مطالعات مختلف توسط ب

 یها ها در واکه فرکانس فرمنت یژگیو مارانیب نیدهد در ا یم
شود و  یحفظ م دیتول ندیآباال درفر یریرپذییمختلف با وجود تغ

در  .باشند یها م واکه زیقادر به حفظ تما مارانیب نیا نیچن هم
بر  یدیها به حرکات تول واکه دیتول که نیواقع با توجه به ا

 یبند و زمان یدارد و به هماهنگ ازیبان نز یاساس شکل کل
مختلف  یها واکه دیندارد تول یازیمستقل ن یدیتول یها اندام
ابعاد  دیتول یکه بررس یدر حال .شود یحفظ م مارانیب نیدر ا
مستقل دارد  یدیتول یها اندام یبه هماهنگ ازیکه ن ییآوا

 دهد ینشان م مارانیب نیرا در ا نهیزم نیوجود نقص در ا
(16 .)Hisham Adam  یها یژگیو 2112در سال 

 یآفاز مارانیرا در گفتار ب/ s/ یشیهمخوان سا کیآکوست
مطالعه  نیدر ا. کرد یعرب زبان بررس ینیبروکا فلسط

 یها یژگی، ویشیسا زینو رشیمانند د کیآکوست یپارامترها
مطالعات  نیحاصل از ا جینتا. شدند یبررس یشیسا زینو یفیط

 یبروکا قادر به حفظ مرزها یفراد مبتال به آفازنشان داد، ا
 نیب ییآوا زیحفظ تما یبرا یشیسا یصداها کیآکوست

 یواکدار یخطاها نیبنابرا. باشند یواک م یواکدار و ب یشیسا
 کی/ S/ یصدا یفیط یها یاما بررس. شود ینم دهیها د در آن

 با گروه سهیدر مقا نییپا یها را در فرکانس ینسب یقله انرژ
نسبتا  فیو نمودار ط/ S/یتر صدا یطوالن رشیکنترل و د

 ینشان داد به طور کل لرا نسبت به گروه کنتر یصاف تر
خطا در  یمطالعه نشان داده است  ،الگوها نیا یها افتهی
مرتبط با  یحرکت ییآوا صیبروکا نقا یمبتال به آفاز مارانیب

در  یگفتار صینقا نیکند که ا یرا منعکس م یدیحرکات تول
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است تا انتخاب قطعه  یدیتول یمربوط به اجرا مارانیب نیا
به  ازین /S/ یصدا دیدر واقع تول (13)نامناسب  یگفتار

مختلف دارد که شامل  یدیحرکات تول یبند و زمان یهماهنگ
 غهیت یریگ شکل مناسب بدنه زبان، گاهیجا: است ریموارد ز
 یها ل دنداناز مقاب ماًیهوا مستق انیکه جر یطور زبان به

به سمت  نییباال بردن فک پا عبور کند، نییپا نیشیپ
هوا  انیجر یبرا یکه مانع یبه شکل نییپا نیشیپ یها دندان

بودن  ازب ش،یدر طول سا نییفک پا تیحفظ موقع کند، جادیا
فشار  مرتعش نشوند و یصوت یکه تارها یا گلوت به گونه

جهت  ینگهماه شود و جادیمناسب هوا در حفره دهان ا
 انیزبان در پا غهیانقباض ت ییبودن گلوت ورها کاهش باز

بروکا به  یآفاز مارانیب نیابنابر. یو شروع واکه بعد شیسا
را در  یصینقا یدیتول یو هماهنگ یبند اختالل در زمان لیدل
منظور  به یشواهد قو (.16) نشان دادند /S/ یصدا دیتول

 یبند و زمان ینگمربوط به اختالل در هماه صینقا یبررس
 یدگرهایتول یهماهنگ ازمندیکه ن یگفتار یصداها دیتول

 زمان شروع واک کیآکوستپارامتر  لهیوس مستقل است به
(Voice onset time )یواکدار یمختصه دیدرتول 

  یشومیزمزمه خ رشیو د یانسداد یها همخوان
(Nasal murmur )نییتع یشومیخ یها همخوان دیدرتول 
و  یواکدار ییدو بعد آوا لیو تحل هیتجز جینتا(.5، 2) شود یم
 یمعنادار دبروکا شواه یدر افراد مبتال به آفاز یشدگ یشومیخ

، 2) دهد یگفتار را نشان م یو هماهنگ یبند از نقص در زمان
5 ،12.) 

 (voice onset time)شروع واک  زمان
 انیم یعبارت است از فاصله زمان( VOT)شروع واک  زمان
در هنگام  یصوت تا شروع ارتعاش تار یانسداد دهان کی ییرها
 یارتباط زمان نیبنابرا. واکه یهمخوان انسداد یتوال کی دیتول

همخوان  ییرها نیب یو هماهنگ یبند زمان یعبارت به ای
. دارد ودوج یواکه بعد دیجهت تول یو شروع واکدار یانسداد

 ینسدادا یها همخوان یواک ی، بیواکدار زیزمان در تم نیا
 (.15)دارند  ینقش مهم

VOT یاست که کنترل حرکت یکیپارامتر آکوست کی 
و  دیرا در تول یا کننده نییکند و نقش تع یگفتار را منعکس م

 نیب یو هماهنگ یبند زمان نهیادراک گفتار در زم
 یطور کل به .کند یم فایحنجره ا یحنجره و باال یها سمیمکان

VOT یابیو ارز نیامکان تخم کیسرنخ اکوست کیعنوان  به 
 یساختارها نیب یهماهنگ و یبند گفتار، زمان یحرکتکنترل 

 (.17) کندیتنفس را فراهم م و یآواساز د،یتول
و زبان نشان داده است  مربوط به اختالالت گفتار مطالعات

 جادیها در ا آن ییبر توانا مارانیدر ب یشناخت عصب راتییکه تغ
مطالعات در افراد  جینتا .هدگذاشتخوا ریثأت یواکدار زیتما

 یمشکالت مارانیب نیبروکا نشان داده است ا یمبتال به آفاز
 یدیتول تحرکا یهماهنگ و یبند در حفظ و کنترل زمان

و  یاختالل در هماهنگ .دهند یحنجره نشان م یحنجره و باال
 یباال یگفتار یها حرکات حنجره با اندام یبند زمان

 شود یزمان شروع واک م شیافزا ایباعث کاهش  یا حنجره
(11-12 .) 

Blumstein  1999و همکارانش در سال،Frances  

Harris   افراد مبتال  یدر مطالعات خود بر رو 1979در سال
قادر به حفظ  مارانیب نیاند که ا بروکا نشان داده یبه آفاز

 یو بررس ستندین یانسداد یها در همخوان یواکدار زیتما
VOT نیب یهمپوشان یمطالعات الگوها نیا در 
واک را نشان داده است  یب واکدار و یادانسد یها همخوان

(19-19.) 
Hisham Adam  یها یژگیو یبه بررس 2112در سال 

VOT بروکا و  یمبتال به آفاز ینیدر افراد عرب زبان فلسط
حاصل از  جینتا. پرداخته است یعیطب ندگانیآن با گو سهیمقا

بروکا قادر به حفظ  یداده افراد مبتال به آفاز مطالعه نشان نیا
 یبدر زبان عر یانسداد یها در همخوان یواکدار زیتما

را  VOT عیمتفاوت توز یالگوها مارانیب نیا نیچن هم. نبودند
 لیو تحل هیتجز. نشان دادند یعیطب ندگانینسبت به گو

قابل  یکیسرنخ آکوست VOTمطالعه نشان داد  نیا در یصوت
افراد  یناتوان. باشد یم یتقابل واکدار یجهت بررس اعتماد

 یها در همخوان یواکدار زیبروکا در حفظ تما یمبتال به آفاز
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 یاست که افراد مبتال به آفاز یبدان معن یزبان عرب یانسداد
 یا حنجره یها سمیمکان نیب یو هماهنگ یبند بروکا در زمان

 (.12)دهند  یرا نشان م یمشکالت یا حنجره یو باال
Lee Seung  وHwan  2111در سال ،VOT  را در

حاصل  جینتا .کردند یبررس یآفاز مارانیدر ب یازبان کره
عدم  لیبه دل یآفاز مارانیدر ب VOT نیانگینشان داد م

 یدهان یهادگریحرکات حنجره و تول نیب یزمان یهماهنگ
 (.21) است یعیطب ندگانیتر از گو یطوالن

VOT و  یبند زمان یعالوه بر بررس ،یآفاز مارانیب در
 صیمنظور تشخ به ،یگفتار یها حرکات اندام یهماهنگ

(. 17) شود یبه کار گرفته م زین ییو آوا یواج یخطاها یالگو
 یخطا کی رایباشد ز یمهم م اریخطاها بس نیا تیماه نییتع

 تیماه گفتار ممکن است کامالً یشده از خروج درک یواج
 یصدا کیعنوان  ط شنونده بهداشته باشدکه توس ییآوا

 یدرک شده است برا ییهدف از لحاظ آوا یمتفاوت از صدا
تواند هر دو نوع خطا را  یم( bp) یخطا در واکدار کیمثال 

واج هدف که  یجا واج به کی ینیجانش یعنی .نشان دهد
خطا در  ایو  شود یدر نظر گرفته م یواج یعنوان خطا به

 نیدر ا. است ییآن آوا تیهواج هدف که ما یدیتول یاجرا
شود  یدرک م یواکدار یعنوان خطا حالت هر دو نوع خطا به

به  .باشد یبودن خطا مشخص نم ییآوا ای یواج تیو ماه
 یابیارز کیبه  ازیخطاها ن تیماه قیدق نییمنظور تع

 ریمقاد عیدر واقع توز .باشد یگفتار م یخروج کیآکوست
واک  یب دار وواک یانسداد یها نهمخوا VOTمتفاوت

 ییآوا و یواج یخطاها تیماه یو بررس یابیتواند در ارز یم
 یواکدار یخطا کیدر  کیآکوست دگاهیازد .گفتار به کار رود

 نیب VOT مقدار لهیوس واج به ییگو خراب ،ییآوا تیبا ماه
واک  یواکدار و ب یانسداد یها همخوان یمحدوده نرمال برا

 ،یواج تیبا ماه یرواکدا یک خطایشود و در یمشخص م
 یعیدر محدوده طب VOTمقدار  لهیوس شده به نیواج جانش

(. 17، 6) شود یواک مشخص م یمربوط به جفت واکدار و ب
Blumstein در  .ه کرده استیخطاها را ارا نیمثال از ا کی

 یدر همخوان انسداد VOT یعیمحدوده طب یسیزبان انگل

 VOT محدوده و هیثان یلیم( -115 و+ 15) ،/b/ واکدار
 هیثان یلیم+(115و + 35)واک آن  یجفت ب یبرا یعیطب
 35از  شتریب b/ ،VOT/ یدیتول یدر ارتباط با خطا .باشد یم

 کیدارد و  قرار/ P/ یصدا VOTدر محدوده  هیثان یلیم
+ ( 35و + 15) نیب VOTکه  یدر حال .است یواج یخطا

 اریمع نیاز ا فادهبا است. است ییآوا یخطا کی هیثان یلیم
Blumstein ، VOT را  یشده توسط انواع آفاز دیتول

 نیشتریبروکا ب یآفاز مارانیکرد و گزارش داد در ب یبررس
 ییآوا یخطاها یالگو. است ییمشاهده شده از نوع آوا یخطا
، مربوط به VOT یبروکا بر اساس بررس یآفاز مارانیدر ب
حرکات  نیب یهنگو هما یبند زمان) یدر کنترل حرکت صینقا
 (.21) باشد یم( حنجره یحنجره و باال یدیتول

 یصداها نیب یهمپوشان یالگوها و VOTدر  اختالل
 دهد یبروکا نشان م یواک در افراد مبتال به آفاز یواکدار و ب

 ییجنبه آوا شتتریب مارانیب نیا در دیتول یخطاها تیکه ماه
 که نیا ژهیو به دیتول ندیآفر یبند زمان صیدارد و مربوط به نقا
باشد  یشوند م پارچه کیهماهنگ و  یدیچطور حرکات تول

(16-17.) 

 یشومیخ زمزمه
آمدن نرم کام و  نییپا ازمندین یشومیخ یها همخوان دیتول

 نیا کیآکوست جهیبسته شدن حفره دهان است که نت
زمزمه  جادیو ا ینیهوا از حفره ب انیعبور جر یهماهنگ

 دیدر واقع تول .هان استد یبستگ ییقبل از رها یشومیخ
گرها دیتول نیمناسب ب یبند به زمان یشومیخ یها همخوان

 ازمندین یشومیخ یها همخوان یفیساختار ط. اردد ازین
باز  جهیدر نت)آمدن نرم کام  نییجهت پا یزمان یهماهنگ
منظور  به)بسته شدن حفره دهان ( یحلق -یکام چهیشدن در
کنترل ) یصوت یرتعاش تارها، ا(ینیهوا از حفره ب انیعبور جر
جهت باال آمدن نرم کام و  یو به دنبال آن هماهنگ( حنجره

 انیجر یهماهنگ نیا جهیدر نت .باشد یدهان م یبستگ ییهار
قبل از  یشومیعبورکرده و زمزمه خ ینیحفره ب قیهوا از طر

مربوط به  یشومیزمزمه خ. شود یم جادیدهان ا یبستگ ییرها
فاز  نیاست که در ا یشومیخ یها وانهمخ دیتول یفاز بستگ
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 ینیب زهوا ا انیجر بسته است و کامالً یدهان ریمس ،یدیتول
 غالباً یکم است و انرژ یشومیزمزمه خ ی دامنه. کند یعبور م

زمزمه  یابتدا و انتها .متمرکز است نییپا یدر محدوده فرکانس
که با  یناگهان یفیانقطاع ط لهیوس نگار، به فیدر ط یشومیخ
شدن  باز/ باال رفتن نرم کام همراه با بسته شدن /آمدن نییپا

مرتبط است  یشومیخ همخوان یدهان در ابتدا و انتها ریمس
 یها همخوان دیتول قتیدرحق(. 2، 15) باشد یم صیقابل تشخ

مستقل  یدگرهایتول قیدق یبند و زمان یبه هماهنگ یشومیخ
 نییمنظور تع به از مطالعات یاریبس لیدل نیبه هم. دارند ازین

 دیتول( مستقل دگریدو تول یبند زمان)گفتار  یبند زمان
 یرا بررس( یشومیزمزمه خ رشید) یشومیخ یها همخوان

 (.2) کنند یم
Blumstein و Kurowski  دیتول 2117در سال 

بروکا و  یرا در افراد مبتال به آفاز یشومیخ یها همخوان
زمزمه  رشیعه دمطال نیدر ا. کردند یبررس کهیورن یآفاز

 نیدامنه اول گفتار، یبند زمان یمنظور بررس به یشومیخ
دامنه در  راتییغو ت دیتول یهماهنگ یمنظور بررس به یهارمون
مورد  یا کنترل حنجره یمنظور بررس به یخشوم زمزمهطول 

مبتال به  مارانیب داد حاصل نشان جینتا .قرار گرفت یابیارز
، یا را در هر سه عامل کنترل حنجره یصیبروکا نقا یآفاز

 دیتول نیدر ح یدیتول یو هماهنگ گفتار یبند زمان
که افراد مبتال  یدهند در حال ینشان م یشومیخ یها همخوان

گفتار  یبند را فقط در دو پارامتر زمان صینقا کهیورن یزبه آفا
 (.2)دهند  ینشان م دیتول یو هماهنگ

گفتار افراد  یبند مانز 2114سال  در یابناو و نیسیقس
همخوان  دیزبان را در تول یبروکا فارس یمبتال به آفاز

 حاصل از جینمودند نتا یبررس کیآکوست وهیبه ش یشومیخ
بروکا نسبت به افراد  یبتال به آفازم مطالعه نشان داد افراد نیا

 نیدارند و تفاوت ب ترییطوالن یشومیزمزمه خ رشید یعیطب
 (.22) دو گروه معنادار بود

مبتال به  مارانیب یمطالعات انجام شده بر رو یطور کل به
 یدر هماهنگ یمختلف صیکه  نقا دهد یبروکا نشان م یآفاز
 یریرپذییتغ ژهیو به یشومیخ یها همخوان دیدر تول یزمان

آمدن نرم  نییپا بیکه بر ارتفاع نرم کام و ش)حرکات نرم کام 
از تنوع  ییباالدرجه  وانسداد زودرس نرم کام  ،(ثر استؤکام م

وجود  مارانیب نیدر ا یشومیحرکات نرم کام در طول زمزمه خ
با  یشومیزمزمه خ رشیاختالل در د یالگو نیوجود ا. دارد

مرتبط  مارانیب نیدر ا یهماهنگ و یبند زمان نقص در
 (.2، 22) باشد یم

 یا حنجره کنترل
 مختلف صورت یها سمیصوت در حنجره مکان دیتول نیح در
 شیافزا. گلوت ریز هیفشار در ناح شیکه شامل افزا ردیگ یم

گلوت، ارتعاش گلوت،  هیدر ناح یبستگ ،یصوت یتنس تارها
و  یباشد هماهنگ یگلوت م هیدر ناح یصوت یباز شدن تارها

 عنوان ذکر شده به یها سمیمکان یمناسب در اجرا یبند زمان
رل کنت (.22)شود  یدر نظر گرفته م یا کنترل حنجره

گفتار است  یکنترل حرکت یاز پارامترها گرید یکی یا حنجره
 راتییمختلف مانند تغ کیآکوست یپارامترها قیکه از طر

 یها همخوان یواکدار دیدامنه ارتعاشات گلوت در طول تول
 یادانسد یها همخوان یفیط یها یژگی، ویشیو سا یشومیخ

 بیآس .شود یم یبررس( یبم و ریز راتییتغ) گفتار  یو نوا
را در  یرتریدامنه ارتعاش گلوتال کمتر و متغ یا کنترل حنجره

، یشومیو خ یشیسا یها در همخوان یواکدار دیطول تول
و  یانسداد یها همخوان یفیط یها یژگیدر و راتییتغ

 و ریز راتییدر تغ تیمحدود لهیوس گفتار به یاختالل در نوا
 یها همخوان دیلدر ارتباط با تو(. 2، 16) شود یرا باعث م یبم
آمدن نرم کام و  نییپا) یشومی، در طول زمزمه خیشومیخ

هوا از حفره  انیبسته شدن حفره دهان که منجر به عبور جر
مرتعش  یصوت یتارها یمنظور حفظ واکدار به( شود یم ینیب
عالوه بر  یشومیخ یها همخوان دیتول نی، بنابراشوند یم

ل به کنترل مستق یهادگریتول یهماهنگ و یبند زمان
 یشومیدر سراسر زمزمه خ یمنظور حفظ واکدار به یا حنجره

مناسب در طول  یا در صورت وجود کنترل حنجره. دارد ازین
 یبم و ریواحد ز یالگوها یا ، ارتعاشات حنجرهیشومیزمزمه خ

طور  به یبم و ریز یاه دامنه دوره نیچن هم .دهند یرا نشان م
 شیافزا یانیپا یها ت پالسپالس به سم نیمنظم از شروع اول
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 Kurowski Kathleenدر مطالعه  .خواهد داشت یجیتدر
 یمنظور بررس به یدامنه در طول زمزمه خشوم راتییتغ زین

حاصل  جینتا .قرار گرفت یابیمورد ارز یا کنترل حنجره
 یها همخوان دیتول نیرا در ح یا کنترل حنجره صینقا
 .(2) نشان داد مارانیب نیدر ا یشومیخ

Hazen  وKurowski  یها یژگیو 2113در سال 
 دیتول یسیانگل یشیسا یها را در همخوان یواکدارا کیاکوست

بر  ییبافت آوا ریثأبروکا و ت یمبتال به آفاز مارانیشده توسط ب
مطالعه دامنه  نیدر ا. کردند یها را بررس یژگیو نیا یرو

 زینو دیتول نیارتعاش گلوت در ح یالگوها ارتعاش گلوت،
نشان داد  جینتا. شدند یبررس یشیسا زینو رشیو د یشیاس

 یواکدار زیبروکا قادر به حفظ تما یمبتال به آفاز مارانیکه ب
 ییتوانا مارانیب نیا نیچن هم. هستند یشیسا یها در همخوان

 یهاپارامتر ازیمورد ن یدیحرکات تول یحفظ و هماهنگ
 یا الگوهارا دارند ام یشیموجود در همخوان سا کیآکوست

. شود یم دهید مارانیب نیدر ا یعیطب ریارتعاش گلوتال غ
 نیدر ح یواکدار زیمده از تماآدست  هب کیآکوست یالگوها

بروکا  یمبتال به آفاز مارانیدر ب یشیسا یها همخوان دیتول
 یهمگان بیآس کی مارانیب نیموجود در ا صینشان داد نقا

 یها ر همخواند یدیتول یاجرا یها ثر بر تمام جنبهؤم
زمان   قادر به کنترل مناسب مارانیب نیا. باشد ینم یشیسا

بودند اما  یشیسا زینو رشیو کنترل مناسب د یشروع واکدار
 یشیسا زیارتعاش گلوت در طول نوو حفظ مناسب  دیدر تول

بروکا در  یمبتال به آفاز مارانیطور خالصه ب به .ناتوان بودند
 یها همخوان نیب ییآوا زیامطالعه قادر به حفظ تم نیا

 صیدهد، نقا یواک بودند که نشان م یواکدار و ب یشیسا
 یمراحل اجرا بیآس از یناش مارانیب نیمشاهده شده در ا

باشد  یم یا کنترل حنجره صیآن نقا أاست که منش یدیتول
(3.) 

Blumstein  وShinn یفیط یها یژگیو یا در مطالعه 
 کیآکوست یها یابیارز قیرا از طر یانسداد یها همخوان

 یفیط یها یژگیدر و رییحاصل تغ جینتا. کردند یبررس
نسبت بروکا  یمبتال به آفاز مارانیرا ب یانسداد یها همخوان

 یفیط یها یژگیدر و رییتغ نیا .به گروه کنترل نشان داد
 یمبتال به آفاز مارانیبدهد  ینشان م یانسداد یها انهمخو

و  یبند از زمان جداً یا حنجرهرا در کنترل  یصیبروکا نقا
 (.24) دارند یصوت ریحنجره با مس یهماهنگ

دهد افراد  یمطالعات مختلف  نشان م جینتا یطور کل به
و  یبند بروکا عالوه بر اختالل در زمان یمبتال به آفاز

را در کنترل  یمستقل، مشکالت یهادگریتول یهماهنگ
در  یا رل حنجرهاختالل در کنت نیا .دهند ینشان م یا حنجره

 یفیط یها یژگیدر و رییبه شکل تغ کیآکوست یها یابیارز
دامنه در طول زمزمه  راتییتغ ،یانسداد یها خوانهم
در  تیمحدود و واکدار یشیسا یها همخوان دیتول و یشومیخ
وجود  ن،یعالوه بر ا. شود یمشخص م یبم و ریز راتییتغ
ازکنترل  یگریشاهد د مارانیب نیگفتار در ا یدر نوا بیآس

 (.16، 2) باشد یم مارانیب نیدر ا فیضع یا حنجره
 راتییو با تغ یا حنجره یمانورها لهیوس گفتار به ینوا

 .شود یم جادیا یبم و ریو ز ی، بلندرشیدر د کیستماتیس
 یدر مطالعات نوا کیپارامتر آکوست نیتر و حساس نیتر مهم

 یها یسدر برر .است هیفرکانس پا لیو تحل هیگفتار تجز
بروکا  یمبتال به آفاز مارانیصورت گرفته در ب کیاکوست

 یبر رو هیکنترل اول مارانیب نیشده است اگرچه ا رشگزا
مثال قادرند آهنگ  یگفتار را دارند برا ینوا یها یژگیو یبرخ

که  یدر موارد یجمالت را حت( هیکاهش فرکانس پا)افتان 
، اما نداست حفظ کن هیثان 7از  شیکلمات ب نیمکث ب
 .هندد یرا نشان م هیفرکانس پا راتییدر دامنه تغ تیمحدود

کنترل  بیآس کیآکوست یها لیو تحل هیعالوه بر تجز
 نیگفتار ا ینیتوسط مشاهدات بال مارانیب نیدر ا یا حنجره

 تیحما زین کنواختیوجود گفتار مونوتن و  یعنی مارانیب
 (.16) شود یم

 

 بحث
 مارانیگفتار ب دیتول یالگو کیآکوست حاصل از مطالعات یها افتهی

در افراد مبتال به  یگفتار یمختلف نشان داد خطاها یها در زبان
 یمراحل پردازش تر نییاختالل در سطوح پا جهیبروکا در نت یآفاز
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 یحرکات و اجرا ی، هماهنگیساز پارچه کینقص در  یعنی
آن  یباشد و شاهد اصل یم دفسگمنت ه دیتول یبرا یدیتول
و  یدیحرکات تول یهماهنگ ،یبند زمان) یکنترل حرکت صینقا

مختلف  یها جنبه صینقا. است مارانیب نیدر ا( یا کنترل حنجره
ساختار صداها  بیدهد آس ین نشان ممارایب نیدر ا یکنترل حرکت

 یدر اجرا بیاز آس یناش غالباً مارانیب نیگفتار ا یدر خروج
، 6، 3-2)گمنت هدف س یزیر تا انتخاب و برنامه ستا یدیتول
 مارانیگفتار در ب یکنترل حرکت صینقا نیا .(22، 21، 12-13

قابل  زین یمغز بیآس گاهیاساس جا بروکا بر یمبتال به آفاز
، Kurowski Kathleen از مطالعه یبخش در. است یبررس

 یکیآناتوم مناطق نورو و یشومیخ یها همخوان دیتول صینقا
 جینتا. شد یبررس کهیورن بروکا و زیآفاٰ مارانیدر ب آنمرتبط با 

بروکا با نقص در هر  یمبتال به آفاز مارانیب در حاصل نشان داد
و  گفتار یبند ، زمانیا کنترل حنجره)  یسه عامل کنترل حرکت

 ،یبند مربوط به زمان یدر مناطق مغز بیآس( یدیتول یهماهنگ
 یصوت ریحنجره و مس فیکنترل حرکات ظر ،یدیدقت تول

با نقص در دو پارامتر  کهیورن یمبتال به آفاز مارانیب شد و دربا یم
به شکل واج  یمربوط به دسترس یدر مناطق مغز بیآس ،یدیتول

 دیجهت تول یشکل واژگان یو کدگذار یابیباز)کلمه  یشناخت
 (. 2) باشد یم( گفتار

 یزبان یهاواکه در واحد رشید یدر مطالعات بررس نیچن هم
روان و ناروان بر اساس  یآفاز مارانیدر بمتفاوت  یبا هجاها

ناروان،  یبا آفاز مارانی، مشخص شده است که در ببیآس گاهیجا
 رشید ییآوا یباعث اختالل در اجرا یقدام یمناطق مغز بیآس

 یبا آفاز مارانیدر ب که یحالدرشود  یم مارانیدر ب یزبان یهاواحد
 یزیر امهمغز باعث اختالل در برن یمناطق خلف بیآس ،روان

ناروان اختالل  یدر آفاز نیبنابرا. شود یم یزبان یواحدها رشید
چند  ،ییکلمات تک هجا) یدر هر واحد زبان یبند در زمان

اختالل  که یشود، درحال یم دهید (جمالت عبارات، ،ییهجا
 یزبان یهادر واحد شتریروان ب یدر آفاز رگفتا یبند زمان

در . شود یم دهید(ات، جمالتعبار ،ییکلمات چند هجا) تر یطوالن
-24) است شتریناروان ب یدر آفاز یکنترل حرکت صینقا جهینت

26.) 
 بیکا باعث آسبرو یآفاز مارانیدر ب یکنترل حرکت صینقا

و  یهماهنگ ،یبند مانز بیآس جهیو در نت یدیتول یمراحل اجرا
قابل درک  کیآکوست گنالیس جادیجهت ا یدیکنترل حرکات تول

 مارانیخطاها در گفتار ب تیماه نیبنابرا .شود یم توسط شنونده
 .یواجاست تا  ییآوا شتریبروکا ب یآفاز

 

 گیری نتیجه
مختل و  یو اساس هیپا یها سمیخطاها و مکان تیشناخت ماه

امکان را فراهم  نیا ،مارانیگروه از ب نیخطاها در ا جادیثر در اؤم
عمل  به مارانیاز ب گروه نیدر ا یتر قیدق یها یابیسازد تا ارز یم

 یتر مناسب یدرمان یها یاستراتژ ها، آن جیآمده و با توجه به نتا
و  یواج یخطاها صیو تشخ زییتم قتیحق رد .شود یزیر طرح

 .دارد یبرنامه درمان یو طراح بر تمرکز یقابل توجه ریثأت ییآوا
 یها در مقابل سرنخ یزبان یها مثال استفاده از سرنخ یبرا
را در  یمتفاوت کامالً راتیثأخطاها ت تیساس ماهبر ا یدیتول

 .خواهد داشت مارانیب نیدرمان ا
 

 ها محدودیت
 نیا یها تیمحدود نیتر از مهم شتریبه منابع ب یعدم دسترس
 .مطالعه بود

 

 پیشنهادات
مطالعه  نیگردد موضوعات مورد بحث در ا یم شنهادیپ

 جینتا زیجهت آنال یآمار یها محدودتر شده و از روش
 .مطالعات انجام شده استفاده گردد
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Abstract  
 

Introduction: Broca’s aphasia is classified as a non-fluent aphasia with the main feature of imprecise speech sound 

production. Different studies have shown that people who suffer from Broca’s aphasia have deficits in their speech 

output, but it is less clear what the nature of these errors is: impairment in the selection and planning or a deficit in 

articulatory implementation. Determination of the nature of speech errors in these clients is very important and 

necessary in order to recognize the basic mechanisms which create these errors. This review is to summarize the 

the previous acoustic studies on the nature of speech errors in this group of participants. 

Materials and methods: Such databases as Web of knowledge, Science direct, Google scholar and PubMed was 

searched using the following key words: “acoustic parameters”, “nature of errors”, “Broca’s aphasia”, “speech motor 

control” and “speech errors”. 

Results: Difficulties in timing, articulatory coordination, and laryngeal control (in the field of speech motor control) 

was found in people with Broca’s aphasia which are as a result of deficits in the coordination, timing of movements 

and articulatory implementation to produce the target segment in this group of participants. 

Conclusion: Recent researches based on acoustic parameters of the speech production patterns suggest that the 

main feature of speech impairment of people with Broca’s aphasic is a severe phonetic disorder relating to the 

articulatory implementation of the selected and planned segments of speech. 

Key Words: Broca's aphasia, Speech motor control, Speech errors, Acoustic parameters 
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