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 مقدمه
کهه از   شود یانجام م یگوناگون يها وهيصوت به ش یابیارز

اشاره  کيآکوست یابیو ارز یادراک یابیبه ارز توان یانواع آن م

است و بسته به تجربهه   یذهن یابیارز کی یادراک یابیکرد. ارز

 یابیه [. ارز1داشهته باشه      یمتفهاوت  جینتها  توانه   یم ابیارز

 بودن ینيهمچون ع ییایبه علت مزا ینسبت به ادراک کيآکوست

ع م  ایدرباره وجود  قيمستن  و دق يريگ مي[، کمک به تصم2 

 يمناسه  بهرا    بکيه ف جهاد ی[، ا8-3وجود اخهتل  صهوت    

[ از 2  سهه ی[ و قابه  ماا 9-7،2  ، ارائه اطلعات مستن درمان

 ییربنها یز يولهو  یزيفهم بهتر ف کمک به زين درمان و شرفتيپ

 تهر  شي[ به 12صهوت     يتول يولو یزي[ و پاتوف11،11گفتار  

 .رديگ یمورد توجه قرار م

 کيآکوسهت  یابیه که در ارز یکيمت او  آکوست يپارامترها
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(Fundamental frequency)دامنهههه شههه ت  ی، آشهههفتگ 

(Shimmer)بسام  ی، آشفتگ (Jitter)   بهه   یو نسهبت ههارمون

 هیه [. بسهام  پا 1  باشه   یم (Harmony to noise ratio) زینو

بسام   نیتر نیياست و پا یصوت يسرعت ارتعاش تارها انگريب

[. منظهور از  13  ن یگو یم هیام  پارا بس یصوت يتارها يص ا

 يبسهام   یآشفتگ  ،يش ت به ترت یبسام  و آشفتگ یآشفتگ

در بسهام  ارتعهاش تهار آواهها و      ک يبه س ک يس راتييتغ ای

اسهت. در که  بها      یصوت گنا يدر دامنه س یآشفتگ يگرید

صهوت مهرتب     تيفيدو پارامتر با کاهش در ک نیبودن ما ار ا

 نيانگيه ههم بهه نسهبت م    زیبه نهو  یمون[. نسبت هار14است  

هرتز بهه   4511تا  71 ي در مح وده کيهارمون ياجزا يانر 

 4511تها   1511 ي در محه وده  کيهارمون ريغ ياجزا يانر 

از وجود  یکل یابیارز کی زیبه نو یهرتز است. نسبت هارمون

 [.15  است  يو تحل هیمورد تجز گنا يدر س زینو

 کيآکوسهت  يهها  شاخص یجهت بررس يمطالعات متع د 

 يهها در کشهورها   شاخصهه  نیاز ا ياريانجام ش ه است و بس

بهه مطالعهات    تهوان  یها م که از جمله آن ثبت ش ه است. گرید

 .اشاره کرد ریز

 یبرخهه 1999و همکههارانش در سهها   (Zhang)  انهه 

 افهزار  نرم لهيرا به وس ینيصوت زبان چ کيآکوست يها یژگیو

Dr speech  ریکردنه . ماهاد   یجوان بررس یعيفرد طب 153در 

شههه ت  ی(، آشهههفتگ18/1±17/1بسهههام   ) یآشهههفتگ

( 19/3±39/25) زیبهه نهو   ی( و نسبت هارمون6/1±74/1 )

( و در زنهههان 27/24±81/161در مهههردان ) هیهههبسهههام  پا

( 77/71±35/216( و در مجمههههههوع )42/297±89/35)

دو  نيبه  هیه معنهادار بسهام  پا   يهها  تفاوت جیدست آم . نتا هب

و همکهارانش   (Fernandez) [. فرنان ز16  نس را نشان دادج

زن و  154 یصهوت  يهها  یژگه یو ی، در پژوهش1999در سا  

کردن  انيب  هيکش نيرا در ح ییاياسپان يگاريس ريمرد سالم غ

قرار دادنه .   یمورد بررس Dr speech افزار توس  نرم /a/ واکه

 یفتگها نشان داد که جهنس و سهن بهر آشه     پژوهش آن جینتا

قابه    ريتهثث  زیبه نو یش ت و نسبت هارمون یبسام  و آشفتگ

و همکهارش در سها     ((Hou [. هو17  گذارد ینم يا ملحظه

نفر  1211بسام  را در  یو آشفتگ هیبسام  پا نيانگي، م2112

قب  از بلوغ، بع  از بلهوغ   یگروه سن 5در  ینيزنان و مردان چ

سا  به  61ساله و  61تا  46 ،یسالگ 45تا  31 ،یسالگ 31تا 

ههها نشههان داد کههه   آن قيههتحا جیکردنهه . نتهها یبهها  بررسهه

صوت در زنان و مردان متفاوت است  یکيآکوست يها مشخصه

از  تهر  شيزنهان به   ربسهام  د  یو آشفتگ هیبسام  پا نيانگيو م

، صهوت  2114[. وان  و همکارش در سها   18  مردان است

  نيبا کش CSL افزار رمن لهيرا به وس یوانیتا یعيبزرگسا ن طب

 45مطالعهه   نیه قرار دادن . در ا  يو تحل هیمورد تجز /a/ واکه

در  یگهروه سهن   3سا  ) 51تا  21 یمرد با دامنه سن 45زن و 

 ق،يتحا نیا جیگرفتن . بنا بر نتا رقرا ی( مورد بررستيهر جنس

در زنان با تر از مردان اما سطح فشار  /a/ در واکه هیبسام  پا

ن اشهت   يبسام  در دو گروه تفاوت معنادار یآشفتگ و یصوت

در مهردان در   زیبهه نهو   یش ت و نسبت ههارمون  یاما آشفتگ

در سها    (Awan) [. آوان12  بهود  ريه متغ یسهن  يها رگروهیز

صوت زنان و بها   يسن رو ريدرک تثث يراب کایدر آمر 2116

 ،یکهرد تنفسهه  صههوت و عمه   یکيآکوسهت  يارهها يمع یبررسه 

تها   51، 49تها   41، 31تا  18 یسن يها در گروهرا  يا مطالعه

 یکيآکوست يها ساله انجام داد. جنبه 79تا  71، 69تا  61، 59

 اريه هنگام صحبت کردن، انحهرا  مع  هیصوت شام  بسام  پا

به  یش ت و نسبت هارمون یبسام ، آشفتگ یآشفتگ ،یروبمیز

حه اکرر زمهان    ،یاتيح تيشام  ظرف یتنفس يها و جنبه زینو

 ي[. گو19  داشت يتفاوت معنادار یاتيح تيو ظرف يسازآوا

(Goy)   نيههيبههه تع يا در مطالعههه 2113و همکههاران در سهها 

پرداختن . حجم  ییکانادا یعيافراد طب یصوت يها استان ارد داده

مسن( بهود کهه    133جوان و  159نفر ) 292 العهمط نینمونه ا

قهرار   یابیه زواکه مورد ار  نيخوان ن متن و کش يها هیبا آزما

از آن بهود کهه زنهان مسهن      یپژوهش حهاک  نیا جینتا گرفتن .

 نیه تهر داشهتن  کهه ا    تر نسبت زنان جوان کوچک هیفرکانس پا

مهردان بها    يشه ت بهرا   یدار نبود. آشفتگمورد در مردان معنا

شه ت و   یزنهان، آشهفتگ   يو برا اب ی یم شیسن افزا شیافزا

 گهر ید يپارامترهها  .ابه  ی ینم شیافزا ک ام چيبسام  ه یآشفتگ

 [.21  مشابه بود یدو گروه سن هر يبرا
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تحهت   یکيآکوست يها یژگینکته که و نیبا توجه به ا یول

 يهههها یژگهههی[ و و24[ و نهههژاد  23-21فرهنههه    ريتهههثث

 یزبان فارسه  يها برا داده نیا رديگ ی[ قرار م25  یشناخت زبان

 یبهه بررسه   ی. متثسهفانه مطالعهات انه ک   سهت يقاب  استفاده ن

انه .   پرداختهه  یرانیزبان ا یافراد فارس کيآکوست يها شاخص

 صورت گرفته با استفاده از برنامهه  رانیکه در ا یچن  پژوهش

Dr.Speech بهه   تهوان  یهها مه   انجام ش ه است که از جمله آن

 .اشاره کرد ریز يها  پژوهش

 یآشهفتگ  ه،یبسام  پا نيانگيم 1382در سا   يارمن  ليل

فارس، تهرک   يرا در صوت افراد عاد ش ت یبسام  و آشفتگ

 ينفهر دانشهجو   115را با حجم نمونهه   یو کرد در زبان فارس

د( بها اسهتفاده از   مهر  37زن و  78کرد زبهان )  ایترک، فارس 

 هکهه به   یواکه زبان فارسه  6سارا و  یخوان جملت آزمون ل 

 جیقرار داد. بنا بر نتها  یمورد بررس Dr.speech افزار نرم لهيوس

 راتييه دامنهه تغ  نيانگيه م ه،یه بسهام  پا  نيانگيهش، مپژو نیا

بها تر   يبسام  در زنان به طور معنادار یو آشفتگ هیبسام  پا

شه ت در زنهان و مهردان تفهاوت      یآشفتگ یاز مردان بوده ول

بسهام    راتييه دامنهه تغ  نيانگيه م ه،یبسام  پا نيانگين اشت. م

بهر   شه ت در مهردان و زنهان    یبسام  و آشفتگ یآشفتگ ه،یپا

[. هه    26  ن اشهت  يتفاوت معنادار ها یحس  زبان آزمودن

 يهها  صهوت در زبهان   يهها  یژگیو سهیپژوهش ماا نیا یاصل

 یبهه زبهان فارسه    یمورد بررسه  يها فيمتفاوت  بوده که تکل

 .انجام ش ه است

نفهر از   91بهر روي   يا در مطالعهه  1387در سها    دهاان

مهرد و   45 ان )سا  طبيعی فارسی زبان شهر زاهه  افراد بزرگ

 يپارامترهها  Dr. Speech 4/1 افهزار  زن( با استفاده از نرم 45

بسهام ،   یشه ت، آشهفتگ   یآشهفتگ  ه،یفرکانس پا یکيآکوست

و ح اکرر زمهان   (SPL) ینسبت صوت ز،یبه نو ینسبت هارمون

 /i/ و /a/ يها کرد. ميزان فرکانس پایه واکه یرا بررس يآواساز

بههه طههور  Hz (5/1±16/228 ;16/1±64/214در زنههان )

 ;94/1±82/112تههههر از مههههردان ) داري بههههيش معنههههی

13/126±49/1) Hz در  يح اکرر زمهان آواسهاز   زانيبود. م

 یشه ت و آشهفتگ   یاز زنهان بهود. در آشهفتگ    تهر  شيمردان ب

و مهردان    (11/1±22/1 ; 13/1±21/1زنان ) نيفرکانس ب

مشهاه ه   ي ( تفاوت معنهادار 23/1±12/1 ; 22/1±12/1)

 dB (96/1±81/18در زنهان )  زیبه نو یو نسبت هارمون نش 

 [.27  از مردان بود تر شيب

فرد  321 يکه بر رو یدر پژوهش 1388در سا   انیصفار

بسهام  پایهه و    راتييه تغ یساله انجام داد بهه بررسه   51تا  9

و شهمارش اعه اد   ها  ش ت در واکه یبسام  و آشفتگ یآشفتگ

تغييهرات   رخ ميپرداخت. نه  Dr. Speech افزار با استفاده از نرم

 13بسام  پایه در زنان و مردان متفاوت بود. ميانگين بسام  تا 

سهالگی   13سالگی در هر دو جنس تاریباً برابر بهود. پهس از   

آماري  افت مشخص بسام  پایه در مردان دی ه ش  که از لحاظ

سهالگی بسهام     41تها   21دار بود. در هر دو جنس بين  معنی

بسهام  و   یکه در آشفتگ يا سهینسبی داشت. در مااپایه ثبات 

 نیتر مشخص ش  که کم اددو جنس انجام د نيش ت ب یآشفتگ

دو جهنس در   نيبه  /a/ ش ت در واکه یآشفتگ نيانگيتفاوت م

ساله  11تفاوت در گروه  نیتر شي( و ب193/1ساله ) 41گروه 

بسهام    یآشهفتگ  نيانگيتفاوت م نیتر و کم باش  ی( م851/1)

( و 112/1سهاله )  51دو جهنس در گهروه    نيبه  /a/ واکهه  در

 [.28  باش  ی( م137/1ساله ) 9تفاوت در گروه  نیتر شيب

 نييبا عنوان تع یپژوهش 1392و همکاران در سا   اریباز

ش ت در گفتار  یبسام  و آشفتگ یآشفتگ ه،یبسام  پا نيانگيم

 64 يزبان رو یساله فارس 29تا  18 یعيافراد طب ختهيخودانگ

دانشهگاه علهوم    یبخشه  زبان دانشک ه تهوان  یفارس يدانشجو

 هیه پا نسفرکها  ریپژوهش مااد نیانجام داد. در ا رانیا یپزشک

( و در زنههههههههههان 66/17±41/132در مههههههههههردان )

( و زنان 85/1بسام  در مردان ) ی(، آشفتگ63/239±97/31)

( 96/11( و زنهان ) 24/8ش ت در مهردان )  ی(، آشفتگ64/1)

گفتهار   هیمطالعه با استفاده از گفتار آزما نی[ ا29 دست آم   هب

واکهه    نيکش هیانجام ش ه است که نسبت به آزما ختهيخودانگ

 .برخوردار است يتر کم تياز ارجح

صوت را دارد  کيآکوست  يتحل تيکه قابل يگرید ي برنامه

 يبهرا  یبوده و به راحته  گانیبرنامه، را نیاست. ا praat برنامه
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در  يتهر  شيرو کاربرد به  نی[ از ا31  س استهمه قاب  دستر

 .دارد ینيبافت بال

 يکه به عنهوان نرمها  بهرا    ییها اساس مطالعات آستانه بر

ان  منحصهر   گزارش ش ه(  Dr.Speech)مرلً برنامه خاص کی

 داد ميها تعمه  برنامه گریبه د توان ینم و باش  یبه همان برنامه م

 توانن  یمختلف م کيوستآک  يتحل يها برنامه ی[ به عبارت31 

ارائه دهن   ص ا کی کيآکوست يها از شاخص یمتفاوت ریمااد

ارائهه   ازمنه  ين ک،يآکوسهت   يه [ پس هر برنامهه تحل 32-34 

 يهها  کهه در پهژوهش   يگهر ی. نکته دباش  یاطلعات هنجار م

که در  یموضوع است که اطلعات نیش ه ا  گرفته  هیناد یداخل

را   یه آ یدسهت مه   هب یآشفتگ يراب یعادت یو بم ریو ز يبلن 

 یبسام  و آشهفتگ  یآشفتگداد چون  ميتعم نانيبا اطم توان ینم

 بسهام   نيانگيه م ريتحهت تهثث   يدامنه ش ت به طور معنهادار 

پهژوهش   نی. در ارديگ ی[ قرار م22،17  و ش ت [36،35،16 

را  کيآکوست يپارامترها ،یبسام  بر آشفتگ ريجهت حذ  تثث

 .متفاوت ان ازه گرفته ش  يها یبم و ریدر ز

  یه که با رس  یچه در با  گفته ش  به نظر م با توجه به آن

متنهوع و   کيآکوسهت   يه تحل يهها  با برنامه يتر شيمطالعات ب

از  قبلً انجام ش ه و با نمونهه معهر   چه  نسبت به آن رتريفراگ

انجام شود تا بتوان اطلعات  تر شيب ییها هیجامعه ه   وآزما

قابه    يتهر  شيبه  برانکهار  يکه بهرا  نانيو قاب  اطماستان ارد 

ش ه کهه   یمطالعه سع نیدر ا نیاستفاده باش  را ارائه داد. بنابرا

 یسن يها از گروه ،ینانيمعر  و قاب  اطم کياطلعات آکوست

و  ینيبال يمختلف ارائه شود تا از آن بتوان در کارها یو جنس

زبان بههره   یارسسا  ف افراد بزرگ یصوت يها یژگیفهم بهتر و

 يهها  شهاخص  یو بررسه  نيهي پهژوهش تع  نیه برد. لذا ه   ا

 نیا سهیزبان و ماا یفارس یعيبزرگسا ن طب يص ا کيآکوست

و  29تها   21 یسن يها و گروه یدو گروه جنس نيها ب شاخص

 .باش  یم 39تا  31

 

 هامواد و روش
 111 يرو یله يتحل یفيبه روش توص یپژوهش ماطع نیا

زبان ساکن تههران در دو گهروه    یفارس یعيطب سا  نفر  بزرگ

 یسا  در هر دو گروه جنسه  39تا  31سا  و  29تا  21 یسن

کهه در   ینفر( انجام ش . انتخاب نمونهه از امهاکن   25)هر گروه 

 ،ی)مر  مراکز آموزش سا  حضور داشتن  41تا  21ها افراد  آن

 ورود و خروج و به يارهايها و ادارات( و بر اساس مع شرکت

 یصهوت  تیشهکا   یه شه . فهرد نبا   صورت در دسترس انجهام  

سلمت   یصوت با طهيو گفتاردرمان متخصص در ح داشت یم

بهه طهور    زيه و ن کهرد  یم  یيتا یادراک یابیصوت فرد را با ارز

روج خه  يارهها ي. معپرداخت یها م یداوطلبانه به انجام آزمودن

بود:  ریش  شام  موارد زنامه مشخص  که با استفاده از پرسش

اخهتل    خچهه یوجهود تار  ،يريگ صوت در روز نمونه یگرفتگ

 ،یدرمهان  صوت ای یآموزش صوت رسم افتیصوت، ساباه در

عفونهت   ،یتنفسه  ،یکی)نورولهو   یطیشهرا  ایه  يماريابتل به ب

 صهوت کهرد   ( کهه بهر عمه    يآلر  ای یسرماخوردگ ای یتنفس

وجهود   ،ییباش ، وجود مشهکلت شهنوا   رگذاريفرد تثث یعيطب

در حنجره، دهان و گلهو، عهادت بهه     يساختار يها ياهنجارن

و  در سر یساباه م اخله تهاجم گار،يس ایالک   ان،يمصر  قل

 ریه ز واکه ممت  با هيثان 5  يقادر به تول ر،يماه اخ 18گردن در 

آمهوزش نباشه . پهس از     اهيدق 11متفاوت بع  از  يها یبم و

 ییدما  یبا شرا یاقها، جهت گرفتن نمونه ص ا ات انتخاب نمونه

و از  شه   یبه  انتخهاب مه    یدسه  31تر از  کم زیمناس  و با نو

نشسهته و   تيکه در وضع یکه در حال ش  یخواسته م یآزمودن

/ و a)واکهه /  م  نظهر  يکاملً صا  قرار گرفته بود نمونه ص ا

/iکن . قبه  از گهرفتن نمونهه      يل( را توی/ در سه سبک صوت

/ aواکههه /  نيتهها کشهه شهه  یخواسههته مهه یصهه ا از آزمههودن

بار انجام دهه    2واکه( را  نیتر ی/ )ق امiواکه( و / نیتر ی)خلف

 یتهها بهها روش کههار آشههنا شههود و پههس از آمههوزش آزمههودن

( در فاصههله Sony IC recorder M10کننهه ه صهه ا ) ضههب 

. سهپس  گرفت یبه صورت ثابت قرار م ياز دهان و یسانت15

 يو بلنه   یبمه  و ریه در ز هيه ثان 6/ را aابت ا واکهه /  یآزمودن

کهه   شه   ی. در مرحله بع  از او خواسته مه کرد یم  يتول یعادت

کنه . پهس از     يه تول ریه بهم و ز  ،یواکه را در سه سبک عهادت 

 voiceها توس  برنامهه   نمونه نیصوت ا يها نمونه يآور جمع

report افزار نرم praat یآشهفتگ  يپارامترهها  ریو مااد  يحلت 
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بسهام    ز،یبه نهو  ینه ش ت، نسبت هارموندام یبسام ، آشفتگ

افزار  حاص ، با نرم يها / استخراج ش . سپس دادهa/ واکه هیپا

spss  يهها  قرارگرفته و آماره یو بررس  يمورد تحل 21نسخه 

 کيآکوسهت  يهها  شهاخص  اريه و انحهرا  مع  نيانگيم یفيتوص

مسهتا    یت ياز آن با استفاده از آزمون آمار سمحاسبه ش  پ

  .ش  سهیمورد مطالعه ماا يرهايمتغ نيانگيم یجزو یتو 

 

 نتایج
. ده  یها را نشان م نمونه کيدموگراف يها یژگیو 1ج و  

 21 یمذکر و در فاصله سن ها یآزمودن  25با توجه به ج و ، 

  25سههاله هسههتن .  41تهها  31ذکر مهه  25 سهها  و  31تهها 

رن  و سا   قرار دا 31تا  21 یمؤنث و در بازه سن ها یآزمودن

 هستن . الهس 41تا  31مؤنث  مان ه یدرص  باق 25
 ها نمونهک يدموگراف يها يژگيو: 1جدول شماره 

 جمع سال 02تا  02 سال02تا  02 يگروه سن

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد تيجنس

 22 22 22 02 02 02 مذکر

 22 22 22 02 02 02 مؤنث

 122 122 22 22 22 22 جمع

 

 کيآکوسهت  يهها  شهاخص  یتمام اريانحرا  مع و نيانگيم

 2سن و جنس در جه و  شهماره    کيش ه به تفک يريگ ان ازه

 ،یخلصه ش ه است. بها توجهه بهه جه و ، در سهبک عهادت      

 سها   31تها   21مربوط به افهراد مهذکر    هیفرکانس پا نیتر کم

مربوط به افراد  هیفرکانس پا نیتر شيو ب (28/121±27/14)

. در سهبک  باشه   یمه  (46/21±231) سها   31 تا 21مونث 

بسام   یآشفتگ نیتر کم يسا  دار 41تا  31افراد مذکر  یعادت

 نیتر شيب يسا  دارا 31تا  21و افراد مونث  (17/1±18/1)

 41تا  31هستن . افراد مونث  (19/1±22/1) بسام  یآشفتگ

و افهراد   (47/1±53/1) شه ت  یآشهفتگ  نیتر کم يداراسا  

 شهه ت یآشههفتگ نیتههر شيبهه ي  داراسهها 31تهها   21مونهث  

نسههبت  نیتههر کههم هسههتن . یدر سههبک عههادت (51/2±14/1)

تها   21مربوط به افراد مونث  یدر سبک عادت زیبه نو یهارمون

 زیبه نو ینسبت هارمون نیتر شيو ب (53/3±39/19) سا  31

 (89/2±74/22) سهها  41تهها  31مربههوط بههه افههراد مونههث 

 باش .   یم

دو  نيبه  يآمهار  يهها  شهاخص  نيانگيم سهیماا 3 ج و 

 يهها  شاخص نيبا توجه به ج و ، از ب ده  یجنس را نشان م

)در هر سه سهبک   هیش ه فا  بسام  پا يريگ ان ازه کيآکوست

متفهاوت اسهت کهه     يدو جنس به طور معنادار ني( بيآواساز

 هيه ( و با>111/1p) از مردان اسهت  تر شيما ار آن در زنان ب

 ن ارن .  يتفاوت معنادار ها شاخص

 

 / در سه سبک آواسازيaي آکوستيک واکه /ها شاخص.  ميانگين و انحراف معيار 0جدول 

 مؤنث)انحراف معيار( ميانگين مذکر )انحراف معيار( ميانگين سبکک هاي آکوستيشاخص

 سال 02تا  02 سال 02تا  02 سال 02تا  02 سال 02تا  02

 )هرتز( بسامد پايه

 12/002( 22/02) 001( 14/01) 21/100( 12/01) 02/102( 02/11)  عادتي

 20/022( 21/20) 20/020( 22/21) 01/020( 02/122) 22/004( 14/20) زير

 24/022( 24/02) 04/022( 22/14) 22/101( 40/12) 24/112( 11/11) بم

 )درصد( آشفتگي بسامد

 12/2( 22/2) 00/2( 22/2) 12/2( 22/2) 02/2( 22/2) عادتي

 11/2( 10/2) 0/2( 12/2) 12/2( 10/2) 12/2( 22/2) رزي

 12/2( 22/2) 01/2( 12/2) 14/2( 24/11) 01/2( 1/2) بم

 آشفتگي شدت )درصد(

 20/1( 12/2) 22/0( 21/1) 11/0( 20/1) 12/0( 22/2) عادتي

 04/1( 20/2) 22/0( 22/1) 22/1( 22/1) 22/1( 00/1) زير

 22/1( 22/2) 21/0( 12/1) 22/1( 21/1) 21/1( 21/2) بم

 به نويز )هرتز( نسبت هارموني

 21/00( 22/0) 02/12( 20/0) 24/12( 02/0) 22/12( 20/1) عادتي

 11/04( 24/1) 20/12( 01/0) 22/00( 22/1) 22/00( 24/1) زير

 24/00( 10/0) 01/12( 21/0) 22/02( 20/0) 12/12( 10/0) بم
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 کوستيک بين دو جنسي آها شاخصمقايسه  .0جدول 

 pمقدار 
 )انحراف معيار( ميانگين

 سبک صوتيک هاي آکوستيشاخص
 کل مذکر مؤنث

< 221/2  (41/00 )02/002 (20/12 )14/104 (22/22 )42/122  عادتي 

> )هرتز( بسامد پايه 221/2  (22/42 )02/000 (01/20 )02/021 (02/22 )41/022  زير 

< 221/2  بم 22/140( 02/21) 24/114 (12/12) 14/022( 22/02) 

021/2  (22/2 )02/2  (22/2 )12/2  (22/2 )12/2  عادتي 

100/2 )درصد( آشفتگي بسامد  (10/2 )12/2  (12/2 )12/2  (11/222 )12/2  زير 

440/2  (22/2 )12/2  (22/2 )12/2  (22/2 )12/2  بم 

120/2  (20/2 )21/0  (22/2 )12/0  (24/2 )42/122  عادتي 

020/2 درصد(آشفتگي شدت )  (01/1 )12/0  (12/1 )22/1  (24/2 )20/0  زير 

020/2  (14/1 )14/0  (21/2 )22/1  (21/1 )24/0  بم 

221/2  (41/0 )24/01  (20/0 )20/12  (01/0 )11/02  عادتي 

241/2 به نويز )هرتز( نسبت هارموني  (22/1 )20/00  (20/1 )22/00  (22/1 )20/00  زير 

220/2  (22/0 )22/02  (10/0 )24/12  (02/0 )00/02  بم 

 

 یسهن  يها گروه نيکه ب يا سهیدر ماا 4توجه به ج و   با

)در  هیه نشهان داد کهه بسهام  پا    جیدر افراد مذکر انجام ش  نتا

دو  نيب بسام  )در سبک بم( یآشفتگ زيو بم( و ن یسبک عادت

بها   یعنه ی (.>15/1p) داشهتن   يتفهاوت معنهادار   یگروه سهن 

 و شیشه ه افهزا   ادیه سهبک   در دو هیه اسن بسهام  پ  شیافزا

انجهام   سهه ی. در ماااب ی یبسام  در سبک بم کاهش م یآشفتگ

سها  مؤنهث    39تها   31سها  و   29تا  21دو گروه  نيش ه ب

و بم در  یبسام  عادت یو بم و آشفتگ یعادت هیجز بسام  پا هب

 دو گهروه وجهود دارد   نيبه  يها تفهاوت معنهادار   شاخص هيبا

(15/1p<به طور .)بک)سه  هیه سن، بسهام  پا  شیکه با افزا ي 

 شیافهزا  )در ههر سهه سهبک(    زیبه نو ی( و نسبت هارمونریز

ش ت در هر سه  ی(، آشفتگریسبک ز) بسام  یو آشفتگ افتهی

 است.  افتهیسن کاهش  شیسبک با افزا

/ را در aواکههه / کيآکوسههت يههها شههاخص 5 جهه و 

 یحاک جیکرده است. نتا سهیبا هم ماا یمختلف صوت يها سبک

از آن است که هم  در افراد مذکر و هم در افراد مونث شاخص 

و  ریه ز - یدو سبک عادت نيب سهیماا زیبه نو ینسبت هارمون

 یمعن نیمشاه ه ش  ب  يبم تفاوت معنادار -ریدو سبک ز زين

بهم در افهراد مهذکر و     -ریز زيو ن ریز -یسبک عادت رييکه تغ

 يمعنهادار  ريتهاث  زیبهه نهو   یافراد مونهث بهر نسهبت ههارمون    

 .گذارد یم

 ي آکوستيک بين دو گروه سني در افراد مذکر و مونثها شاخصمقايسه  .1جدول 

 سبک صوتيک هاي آکوستيشاخص
 مذکر )انحراف معيار( ميانگين

 pمقدار 
 مونث )انحراف معيار( ميانگين

 pمقدار 
 سال 02تا  02 سال 02تا  02 سال 02تا  02 سال 02تا  02

 )هرتز( د پايهبسام

02/102( 02/11) عادتي  (12/01 )21/100  204/2  (14/01 )001  (22/22 )12/002  221/2  

22/004( 14/20) زير  (02/122 )01/020  121/2  (22/21 )20/020  (21/20 )20/022  220/2  

24/112( 11/11) بم  (40/12 )20/101  204/2  (22/20 )04/022  (24/02 )24/022  200/2  

 )درصد( مدآشفتگي بسا

02/2( 22/2) عادتي  (22/2 )12/2  124/2  (22/2 )00/2  (22/2 )12/2  141/2  

12/2( 22/2) زير  (10/2 )12/2  220/2  (12/2 )00/2  (10/2 )11/2  222/2  

01/2( 21/2) بم  (24/2 )14/2  212/2  (12/2 )01/2  (22/2 )12/2  120/2  

 )درصد( آشفتگي شدت

12/0( 22/2) عادتي  (120/1 )11/0  220/2  (21/1 )22/0  (12/2 )20/1  < 221/2  

22/1( 00/1) زير  (22/1 )22/1  221/2  (22/1 )22/0  (20/2 )04/1  < 221/2  

21/1( 21/2) بم  (21/1 )22/1  212/2  (12/1 )21/0  (22/2 )22/1  < 221/2  

 )هرتز( به نويز نسبت هارموني

22/12( 20/1) عادتي  (02/0 )24/12  201/2  (20/0 )02/12  (22/0 )21/00  < 221/2  

22/0( 21/1) زير  (22/1 )22/00  210/2  (01/0 )20/12  (24/1 )11/04  < 221/2  

12/12( 10/0) بم  (20/0 )22/02  210/2  (21/0 )01/12  (10/0 )24/00  < 221/2  
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 / در سبک هاي مختلف صوتي aمقايسه شاخص هاي آکوستيک واکه / .2جدول 

 جنسيت
شاخص 

 آکوستيک
 pمقدار  جفت ها

 مذکر

 آشفتگي بسامد

120/2 زير-عادتي  

221/2 بم-عادتي  

114/2 بم-زير  

 آشفتگي شدت

122/2 زير-عادتي  

002/2 بم-عادتي  

211/2 بم-زير  

نسبت هارموني 

 به نويز

> زير-عادتي 221/2  

201/2 بم-عادتي  

> بم-زير 221/2  

 مونث

 آشفتگي بسامد

421/2 زير-عادتي  

220/2 بم-عادتي  

241/2 بم-زير  

 آشفتگي شدت

124/2 زير-عادتي  

204/2 بم-عادتي  

221/2 بم-زير  

نسبت هارموني 

 به نويز

222/2 زير-عادتي  

220/2 بم-عادتي  

220/2 بم-زير  

 

 گيريبحث و نتيجه
زنهان در ههر سهه سهبک      هیه در مطالعه حاضر بسهام  پا 

از  تهر  شيبه  يار( به طهور معنهاد  ریو ز یبم، عادت) يص اساز

 ،  انه  [36  (Wang S) وان  يها مردان است که با پژوهش

(Zhang J)  16] ،فرنانههه ز (Fernandez LR)  17ههههو ،] 

(Hou L)  18  وانه ،] (Wang C C)  12]  26  ي، ارمنه ،]

 یشاخص را در سهبک عهادت   نی[ که ا29  اری[، باز27  دهاان

کهه بها    باشه   یکرده بودن  همسو مه  سهیماامردان و زنان  نيب

 نیدر مردان و زنان ا یصوت يتارها يتوجه به تفاوت ساختار

و بهم( در   ی)سبک عادت هیبسام  پا یاست. از طرف یعيامر طب

بهود. کهه    افتهی شیافزا يسن به طور معنادار شیمردان با افزا

عضهلت   (Tonus) کاهش تونوس جهيتوان  در نت یم رييتغ نیا

 يسن باش . ازسهو  شیافزا هجيحنجره در نت یرجو خا یداخل

 ي، گهو [19  (Awan SN) آوان خهل  مطالعهات   بهر  گهر، ید

(Goy H)  21در سهبک   هیه بسهام  پا  [ ماه ار 28  ی[ و قربان

 معنادار نبود.  يهر چن  که به لحاظ آمار افت،یکاهش  یعادت

 تيه فيمربوط بهه ک  يها از شاخص یکیبسام  که  یآشفتگ

قرار گرفتهه اسهت.    یبررسمطالعه مورد  نیاست در ا يآواساز

 نيبه  يدو جنس انجام ش  تفاوت معنادار نيکه ب يا سهیدر ماا

فرنان ز، وانه  و   جیکنن ه نتا  یينش  که تا افتیمذکر و مؤنث 

 یو قربهان  يمن مطالعات وان ، هو، ار جیبا نتا یدهاان بود ول

بسام  زنان نسبت به مهردان   یبودن آشفتگ تر شياز ب یکه حاک

به  ییچاکنا یده  که شکا  خلف ینشان م نینبود. ابود همسو 

در افراد مونث ح اق  در گهروه   يعنوان وجه مشخصه آوساز

نگذاشته اسهت.   يبر رون  آواساز يمعنادار ريمورد مطالعه تاث

 شیبها افهزا   یدر سبک عهادت  کيشاخص آکوست نیا نيچن هم

 يهها  پژوهش جینتا ين اشت که در راستا یمحسوس رييسن تغ

کهرده   انيه را ب هيقضه  نیآوان خل  ا یبود ول ين ز و گوفرنا

 راتييه در زنان تغ ریبود. البته در سبک بم در مردان و سبک ز

بها   رتیدر مغا افتهی نیبود. ا رگذاريبسام  تثث یسن بر آشفتگ

بها   یو بمه  ریه ز یشاخص آشفتگ رييبر تغ ینآوان مب يها افتهی

مردان در سبک سن در  شیافزا گرید يسن بود. ازسو شیافزا

بسهام    یبر آشهفتگ  ریز يبم و در زنان در سبک ص ا يص ا

 در گفهت احتمها ً   توان یمسئله م نیا هيگذار بود. در توجريتاث

افهراد مونهث    يدر ص اسهاز  يتر شيتر نوسانات ب نیيپا نيسن

هها   آن يآواساز یچگونگ جهيمساله در نت نیم که ايشاه  هست

ده  در ماابه    یرخ م بم ای ریز یعنی يعاد ريغ يها در سبک

مشهاه ه   يتر شيب يدر افراد مونث با سن با تر ثبات آواساز

 .اب ی یبه تبع آن کاهش م زيش ت ن یشود که ما ار آشفتگ یم

 تيه فيمهرتب  بها ک   گهر یشهاخص د  زيه شه ت ن  یآشفتگ 

دو  نيشهاخص به   نیا سهیحاص  از ماا  جیاست. نتا يآواساز

شهاخص   نیه بهر ا  تيجنس يرگذاريدهن ه ع م تثث جنس نشان

 یو دهاان بود. ول يمطالعات فرنان ز، ارمن  جینتا  یبود که مو

وان ، هو و دهاان بر وجود تفاوت معنادار  يها پژوهش جینتا

پژوهش حاضهر نشهان    جی. نتاکرد ین مردان و زنان د لت ميب

شه ت   یبر ما ار آشفتگ يريسن تثث شیداد که در مردان افزا

 جیبا نتها  یداشت ول ییمطالعه فرنان ز هم سو جین ارد که با نتا

دهن ه  نشان جیدر تضاد بود. در زنان نتا يمطالعات وان  و گو

 نیه ش ت بهود. ا  یشفتگآ ریسن بر مااد راتييمعنادار تغ ريتثث
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توس  فرنان ز و   یش ه بود ول انيب زيقبلً توس  آوان ن جهينت

تا  21در سن در افراد مونث  يرد ش ه بود. ثبات آواساز يگو

شود با توجه به فا ان ارتباط  یمشاه ه نم یبه خوب یسالگ 31

 یشهناخت  و روان یروح يرهايمسائ  و متغ  یشا کیولو یزيف

 کنن ه باش . هيتوج نهيزم نیبتوان  در ا

 زیبهه نهو   یمطالعه نشان داده ش  که نسبت هارمون نیا در

 جیتها ن ين اشت. که در راسهتا  يدو جنس تفاوت معنادار نيب

 ییههو و دهاهان ههم سهو     جیبها نتها   یبود ول يفرنان ز و گو

نسهبت   ریسهن ماهاد   شیدر مهردان بها افهزا    یاز طرف ن اشت.

 جیانکرد که همسو با نت يا قاب  ملحظه رييتغ زیبه نو یهارمون

 نیه در زنهان ا  یوان  تناقض داشت. ول جیفرنان ز بود و با نتا

 ییسو آوان هم جیسن حساس بود که با نتا راتييشاخص به تغ

 فرنان ز تناقض داشت. جیو با نتا

 نيبه  یزوجه  یکه بها اسهتفاده از آزمهون ته     يا سهیماا در

 یسبک صوت رييانجام ش  مشخص ش  که تغ یصوت يها سبک

 یش ت ن ارد، ول یبسام  و آشفتگ یبر آشفتگ يمعنادار ريتثث

. در ستيصادق ن زیبه نو یموضوع در مورد نسبت هارمون نیا

 ریسبک ز زيو ن ریو سبک ز یدو سبک عادت نيب سه،یاام نیا

وجود داشت به  يو سبک بم در هر دو جنس اختل  معنادار

 زیبه نو یدر موارد فوق بر نسبت هارمون یسبک صوت یعبارت

نسهبت   شیفرکهانس بها افهزا    شیداشت و افزا يمعنادار ريتثث

 هیه فرکانس پا شیدارد. در افزا مينسبت مستا زیبه نو یهارمون

با  یوتص يبرخورد تارها یصوت يتنش تارها شیافزا  يدل هب

 نياز به  يتهر  کهم  يو فرار ههوا  رديگ یبهتر صورت م گرید کی

 مساله باعث بهبهود ماه ار   نیافت  که ا یاتفاق م یصوت يتارها

 شود. یص ا م تيفيک و طبعاً زیبه نو یهارمون

و  ریدر سطح ز یعيمطالعه نشان داد به رغم تفاوت طب نیا

 یمختلهف صهوت   يهها  در سهبک  انیها و آقا خانم يص ا یبم

 يهها  یژگه یو زيه در تم يمعنادار ريسن تاث گر،ید کینسبت به 

 يهها  همهه شهاخص   نیه دو جهنس نه ارد. بها ا    یدرون گروه

از مهردان   تهر  شيص ا در زنهان به   تيفيمربوط به ک کيآکوست

صه ا   تيفيک ن،يچن . همرديگ یقرار م یسن راتييتغ ريتحت تثث

 یمختلف صوت يها در سبک يدو جنس تفاوت معنادار نيب در

 ییچاکنها  یده  وجود شکا  خلف ینشان م افتهی نین ارد که ا

 یرانه یا يهها  خهانم  نيزنانه در ب يمشخصه ص ا کیعنوان  هب

بها حجهم    ن هیآ يها پژوهش شود یم شنهادي. پستيمحسوس ن

 .انجام شود یتصادف يريگ و نمونه يتر شينمونه ب

 

 و قدردانیتشكر 
 سن هیارش  نو یکارشناس نامه نایپا پژوهش برگرفته از نیا

 نیه که در امر نوشتن ا یکسان هياز کل لهيوس نیباش . ب  یاو  م

 .مینمودن  کما  تشکر را دار ياریمااله ما را 
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Introduction: Different ways of voice assessment exist, among which, acoustic assessment remains the 

most useful and precise method. Noticeably, the most important parameters measured in this type of 

assessment are fundamental frequency, jitter, shimmer, and harmonics to noise ratio. These parameters are 

previously normalized in many other languages. However, these parameters are not generalizable to the 

Persian language as they are influenced by linguistic, cultural, and ethnic characteristics. The aim of this 

study was to examine and determine the above mentioned acoustic indicators in Persian language. 

Materials and Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 100 normal Persian-speaking 

adults in Tehran, Iran. The subject's voice samples (in three phonation registers) were recorded and 

analyzed by Praat3/9 Software and acoustic parameters (fundamental frequency, jitter, shimmer and 

harmony to noise ratio) were extracted.  

Results: Fundamental frequency was the only indicator that had a significant difference between the two 

genders (p<0.05). Furthermore, the fundamental frequency (in modal and vocal fry registers) and jitter (in 

vocal fry register) were significantly different between the two age groups (p<0.05).  In females, 

fundamental frequency (falset to register), jitter (falset to register), shimmer and harmonics to noise ratio in 

all three registers, varied with the age increase (p<0.05). In comparison between vocal register, change of 

modal-falsetto register, and falset to-vocal fry register in males and females effect on harmony to noise ratio 

significantly. 

Conclusion: Conclusivly, according to the results, acoustic parameters in women are more affected by 

age variation than in men. In most cases, vocal register significantly affects the harmonics to noise ratio. 
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