
)پژوهشیۀمقال(
يدر دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانهصداپایهبسامد مقایسه میانگین 
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چکیده
و یبدنيجثهیهر شخص با جنس، سن و حتصدایروبمیز:زمینه و هدف

شهر نکهیبا در نظر گرفتن ا. مرتبط استیو زبانیهنگفر،یاجتماعهايتیموقع
بوده و با توجه به یاز جمله زبان عربیمختلفها و فرهنگهاياهواز، در بردارنده زبان
آنها ومدایزبان اول ،یکه زبان عرب،صدامبتال به اختالالت تعداد روزافزون افراد

-مشخص کردن تفاوت، داشتخواهندازینییبوده و به خدمات گفتار،زبان و شنوا
تواند منجر به ارزیابی و درمان موثرتر اختالالت میدو زبانهافراداکوستیکیهاي
انیدر دانشجوصداهیپابسامدنیانگیمسهیمقاقیتحقنیهدف از انجام ا. گرددصدا

. فارس است-زبان و دو زبانه عرب یپسر فارس
به صورت يرگینمونهویلتحلی-یفیپژوهش از نوع توصنیا:بررسیروش
نفر 30(نفر بود60قیتحقنیايبراازیمورد نهايتعداد نمونه.دیانجام گردیتصادف

. بود/ a-u-i/هاي¬کشش واکهشامل ها فیتکل). نفر دو زبانه30زبانه،تک
ضبط شد و سپس absolute sound recorderيتوسط برنامهصداهاي¬نمونه

هاي¬تفاوتنییتعيبرا. وارد شدند praatنرم افزار به لیو تحلهیتجزتجه
.مستقل استفاده شدTيدو گروه از آزمون آمارنیبیاحتمال

دنیکشتکلیفدر صداهیپابسامدنیانگیمسهیمقايبراTآزمون جینتا:یافته ها
يفارس زبان، تفاوت معنادار-زبان و دو زبانه عرب یدر افراد فارس/ u/و/a/واکه 

،/i/واکه دنیکشتکلیف ردهمچنین ).pvalue=0/000(نشان داد ينظر آماراز
يزبان و دو زبانه تفاوت معناداریافراد فارسدر صداهیفرکانس پانیانگیمسهیمقا

).pvalue=0/004(نشان داد  ياز نظر آمار
/i/و/a/،/u/هايواکهدیدر تولیکیآکوستهايپژوهش حاضر تفاوتجینتا:يریگجهینت

.  دادنشان افراد تک زبانهوافراد دوزبانهرا در

.عربی،یفارس،تک زبانه، دوزبانه،هیپابسامد:واژگانکلید
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مقدمه
ار است که در روند برقراري هاي گفتصدا یکی از جنبه

هاي ا ما تقریباً بر تمام جنبهصد. )1(ارتباط نقش مهمی دارد 
صدا در اثر .  )2(گذارد تعامالت انسانی و فرهنگی تأثیر می

هواي بازدمی جریانارتعاش تارآواها و قطع و وصل شدن 
ارتعاش تارآواها با . شوددر اثر این ارتعاش ایجاد می

حرکتی آنها و میزان فشار هواي زیر _هاي زیستیویژگی
. )1(گیرد هاي عصبی، تحت تأثیر قرار میچاکناي و فرمان
زیروبمی . است(Pitch)هاي صدا، زیروبمی یکی از ویژگی

زیروبمی صداي هر . در واقع نمود ادراکی بسامد است
هاي شخص با جنس، سن و حتی جثۀ بدنی و موقعیت

بسامد پایه . )1(سب استاجتماعی و حالت عاطفی متنا
و یا به عبارتی صداي ترین صداي ایجاد شده توسط فردبم

از هنجارهاي .ناشی از ارتعاش تارآواها قبل از تشدید است
توان در تحقیقات بالینی در مورد پایه، میبسامدمربوط به 

یک بیمار خاص استفاده مناسب بودن زیر و بمی عادتی
.کرد

پایۀ مربوط به بسامد2008ناتور و وینگیت در سال 
گفتاري مربوط به جمله را تجزیه و پایۀبسامدو /a/واکه 

هاي نتایج یک تفاوت معنادار را در ارزش. تحلیل کردند
پایۀ گفتاري بین مردان، زنان و بسامدپایه و بسامدمربوط به 

چینگ و پل در .)3(زبان نشان دادند کودکان اردنی عرب
این مطالعه را با هدف شناسایی پارامترهاي 2009سال 

در (آکوستیکی مرتبط با بیان کنایه در گویندگان اهل کانتن 
آمده با نتایج مربوط به زبان دستو مقایسۀ نتایج به) چین

دادن گویندگان کانتنی براي نشان. انگلیسی، انجام دادند
که گویندگان دهند، در حالییرا افزایش مپایهبسامدکنایه، 

)4(دهند پایه را کاهش میبسامدانگلیسی زبان میانگین 
نشان 2011تینگ، چیا، کیم، سیم و عبدالحمید در سال 

هاي نژادي در هاي چشمگیري بین گروهدادند که تفاوت
کودکان . پایۀ گفتاري و دامنۀ گفتاري وجود داردبسامد

پایۀ گفتاري بیشتري نسبت به بسامداسپانیایی داراي 
.)5(آمریکایی هستند _کودکان آفریقایی

طی یک 2011تینگ، چیا، حمید و موکاري در سال 
، بین افراد مقایسۀ چندفرهنگی نشان دادند که بسامد پایه

چن در )6(ها، متفاوت است زیایی زبان و سایر گروهمال
و ) چین قدیم(نشان داد که گویندگان ماندرین 2005سال 
پایۀ گفتاري بیشتري بسامد، )از نژادهاي کشور تایوان(ماین 

.)7(نسبت به گویندگان آمریکایی انگلیسی زبان دارند 
هیچ 2007نتایج تحقیق ناکامورا و گیلبرت در سال 

بین افراد داراي شنوایی پایۀبسامدتفاوت معناداري را در
که افراد ژاپنی مبتال به آسیب سالم نشان نداد، در حالی

پایۀ بیشتري نسبت به افراد آمریکایی بسامدشنوایی،
2006آلتنبرگ و فراند در سال . )8(انگلیسی زبان نشان دادند
اي، میانگین روسیه_هاي انگلیسینشان دادند که دو زبانه

اي بیشتري در زبان انگلیسی نسبت به زبان روسیهپایهبسامد
کانتنی با _پایه براي گویندگان انگلیسیبسامدمیانگین . دارند

ها در تفاوت معناداري بین گروه. تغییر زبان تغییري نکرد
.)9(انگلیسی آنها مشاهده نشد تولید

هاي خدماتی با توجه به اینکه فراهم آوردن سرویس
مؤثرتر براي افرادي که زبان و فرهنگ متفاوتی دارند، یک 

شناسان ي و چالش رو به رشد براي آسیبموضوع ضرور
و با در نظر گرفتن اینکه شهر )10(گفتار و زبان است 

هاي مختلفی از جمله ها و فرهنگاهواز، در بردارندة زبان
زبان عربی بوده و با توجه به تعداد روزافزون افرادي که 
زبان عربی، زبان اول یا دوم آنها بوده و به خدمات گفتار، 

-زبان و شنوایی نیاز خواهند داشت، مشخص کردن تفاوت

تواند منجر به ارزیابی و درمان مؤثرتر هاي بین افراد می
.اختالالت صوت گردد
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بررسیروش
-تحلیلی است، و نمونهاین پژوهش از نوع توصیفی 

جامعۀ مورد مطالعۀ . گیري به صورت تصادفی انجام گردید
تحقیق، دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

صورت تصادفی ها به نمونه. بهداشتی درمانی اهواز بود
هاي مورد نیاز براي این تحقیق تعداد نمونه. انتخاب شدند

نفر در گروه 30زبانه فارسی زبان و نفر در گروه تک30
افراد دو زبانه افراد .فارس زبان بود_عربي دوزبانه

فارس زبان بودند که ابتدا زبان عربی را فرا گرفته _عرب
ها به زبان محیطبودند و بعد درمدرسه، دانشگاه و سایر 

: شاملشرایط ورود به مطالعه. فارسی تسلط پیدا کرده بودند
کدام از افراد فارسی زبان نباید دوزبانه باشند یعنی به هیچ

صحبت نکنند و در ... هاي کردي، ترکی، عربی، لري و زبان
گیري صدا، از سالمت کامل جسمانی برخوردار حین نمونه

ال به اختالالت صدا و اختالالتی باشند، یعنی عدم سابقۀ ابت
هاي ساختاري دهان و افت شنوایی و همچون ناهنجاري

.گیريعدم ابتال به سرماخوردگی و آلژي در حین نمونه
براي آشنایی آزمودنی از چگونگی انجام تکلیف، از وي 

شد که به صورت تمرینی و با اشارة دست خواسته می
بعد از اطمینان از . ثانیه بکشد6ها را به مدت آزمونگر، واکه

گیري اینکه آزمودنی متوجه انجام تکلیف شده است، نمونه
ها، نمونه در مورد کشیدن واکه.شداصلی شروع می

در مقابل آزمودنی قرار گرفت و / a-u-i/هاي نوشتاري واکه
ها را سه بار و هر بار از آنها خواسته شد که هر یک از واکه

-DRفاصلۀ هدست سونی مدل . کشدثانیه ب6به مدت 

متر بود و به آنها سانتی5ها به اندازة از دهان آزمودنی210
همچنین در مورد . شد که این فاصله را رعایت کنندگفته می

شد که وضعیت نشستن روي صندلی به آنها توضیح داده می
وضعیت (وضعیت حنجره در حالت آناتومیکی مناسب 

90ه و زانو با سطح زمین درج90نشستن روي صندلی 
پس از آشنایی . گرفتقرار می) uprightدرجه و تنه حالت 

هاي شد تا تکلیفافراد با نحوة کار، از آنها خواسته می
کشیدن واکه را به شکلی که آزمونگر توضیح داده، اجرا 

شده شد که هریک از موارد یادها تأکید میبه آزمودنی. کنند
ان کرده و از اغراق، بلندي کم یا بیش را با بلندي طبیعی بی

هاي صوت نمونه. از حد و تغییر زیر و بمی خودداري کنند
که بر Absolute Sound Recorderتوسط برنامۀ 

نصب HP pavilion g6 1157کامپیوتر قابل حمل 
اي ثانیه6گردیده بود ضبط شده و سپس از هر سه نمونه 

هاي ضبط شده نمونهثانیه از میانه5ضبط شده هر واکه، 
جهت تجزیه و تحلیل )onsetو offsetبراي کاهش اثر (

مدل Praatافزارنرم. وارد شدندPraatافزار به نرم
. افزار دانلود شده استکه از سایت مرجع این نرم5,3,21

هاي احتمالی بین دو گروه از آزمون براي تعیین تفاوت
.مستقل استفاده شدTآماري 
اهیافته

در گروه فارسی زبان میانگین بسامد پایه 1بر طبق جدول 
به ترتیب /i/,/u/,/a/هاي در تکلیف کشیدن واکه

و سایر اطالعات مفید آماري بود72/124و20/115،19/123
.آورده شده است1در این تکلیف در جدول 

فارس زبان میانگین _در گروه عرب2بر طبق جدول 
به /i/,/u/,/a/هاي یف کشیدن واکهبسامد پایه در تکل

و سایر اطالعات بود56/159و 92/146،01/157ترتیب 
.آورده شده است2مفید آماري در این تکلیف در جدول 

، میانگین بسامد /a-u-i/هاي در واکه3با توجه به جدول 
فارس _هاي عربپایه در افراد فارسی زبان کمتر از دو زبانه

در افراد فارسی زبان و دو Tزمون زبان است و نتایج آ
//هايفارس زبان در تکلیف کشیدن واکه_ي عربزبانه a/-

/u 000/0با توجه=p تفاوت معناداري از نظر آماري نشان
با توجه به /i/داد و همچنین در تکلیف کشیدن واکه 

004/0=pتفاوت معناداري از نظر آماري نشان داده شد.
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در گروه فارسی زبان/a //u//i/میانگین بسامد پایه در تکلیف کشیدن واکۀ تعیین میزان : 1جدول
هاشاخص

متغیر

خطاي میانگینتعداد
استاندارد 
میانگین

انحراف مد
معیار

بیشینهکمینهدامنهواریانس

/a/3020/11526/107/9992/694/4767/2907/9974/128
/u/3019/12361/146/10786/861/7839/4046/10785/147
/i/3072/12407/281/10536/1119/12958/4781/10538/153

فارس زبان_در گروه دو زبانۀ عرب/a//u//i/تعیین میزان میانگین بسامد پایه در تکلیف کشیدن واکۀ : 2جدول 
هاشاخص

متغیر

خطاي میانگینتعداد
استاندارد 
میانگین

انحراف مد
معیار

بیشینهکمینهدامنهواریانس

/a/3092/14641/244/13020/1327/17430/3944/13074/169
/u/3001/15782/264/13045/1577/23832/4564/13096/175
/i/3056/15931/321/13116/1899/32935/5721/13156/188

فارس زبان_ي عربدر دو گروه فارسی زبان و دو زبانه/a-u-i/هاي مقایسۀ میزان بسامد پایه در تکلیف کشیدن واکه: 3جدول 
هاشاخص

متغیر

میانگین انحراف معیارمیانگینتعداد افرادهاگروه
خطاي 
استاندارد

P value

/a/3020/11592/626/1فارسی زبان

000/
فارس -ي عربنهدوزبا

زبان
3092/14620/1341/2

/u/3019/12386/861/1فارسی زبان

000/
فارس -ي عربدوزبانه

زبان
3001/15745/1582/2

/i/3072/12436/1107/2فارسی زبان

004/
فارس -ي عربدوزبانه

زبان
3056/15916/1831/3
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بحث
دهند که میانگین بسامد پایۀ ن میهاي آماري نشاداده

در افراد /i/و/a/ ،/u/هايصدا در تکلیف کشیدن واکه
فارس زبان، تفاوت معناداري _فارسی زبان و دو زبانۀ عرب
هاي ناتور دست آمده از مطالعهدارند، که این مورد با نتایج به

، تینگ، چیا، کیم، )2009(، چینگ و پل )2008(و وینگیت 
، تینگ، چیا، حمید و موکاري )2011(الحمید سیم و عبد

-که با نتایج بههمسو بوده در حالی) 2005(و چن ) 2011(
، )2007(هاي ابوالمکارم و پتروسینو دست آمده از مطالعه

، ناکامورا و )2006(، آلتنبرگ و فراند )2010(هیو و لینگ 
) 1384(نژاد و ارمندي، و قربانی، ترابی) 2007(گیلبرت 

تواند به علت تفاوت و است که این عدم همسویی میناهمس
روش و نوع تکالیف و ابزار مورد استفاده در این پژوهش 

.باشد

گیرينتیجه
ها، پایۀ صدا و سازهبسامدمستقیم بین با توجه به رابطۀ

فارس زبان _توان نتیجه گرفت که در افراد دو زبانۀ عربمی
ایۀ صدا نسبت به افراد فارسی به دلیل بیشتر بودن بسامد پ

همچنین این . یابندها نیز به تبع آن افزایش میزبان، سازه
رابطه به لحاظ آناتومیکی و فیزیولوژیکی نیز قابل توجیه 

/i/و/u/هایی نظیر با افزایش بسامد پایه در واکه. است

حرکت رو به باالي ریشۀ زبان و به دنبال آن حرکت روبه 
گردد و با باال آمدن حنجره ز مشاهده میباالي حنجره نی

توان نتیجه گرفت رو میاز این. یابندها نیز افزایش میسازه
ها بر بسامد پایه تأثیر که وضعیت افراشته یا افتان بودن واکه

تفاوت معنادار بسامد پایه بین افراد دو زبانه و . گذاردمی
هاي واکه. ستزبانه، مورد توافق اکثر مطالعات دیگر نیز اتک

بسامد پایۀ کمتري نسبت به /u/عقبی افراد دو زبانه نظیر
در نتیجه وضعیت قدامی یا . دارند/i/هاي قدامی نظیر واکه

عالوه بر این . تواند بر بسامد پایه تأثیر بگذاردخلفی نیز می
، )Noise(فاکتورهاي دیگري نظیر صداهاي مزاحم محیطی 

هاي گیري نیز بر سنجشمونهها و سرعت نمحیط ثبت داده
.   گذارندآکوستیکی کیفیت صوت تأثیر می

ها نوع برنامه مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل داده
) Ofer Amir(براي مثال اوفر امیر . تأثیري بر نتایج ندارد

دریافتند که تفاوت معناداري بین ) 2009(و همکارانش
و برنامۀ صوتی Praatزار افدست آمده از نرمبسامد پایۀ به

MDVP((Multidimensional voice(چندوجهی

program)دست آمده از هاي بهبنابراین داده. وجود ندارد
نیز MDVPدست آمده از توان با نتایج بهاین مطالعه را می

. )11(مقایسه کرد
. تأثیر زبان بر خصوصیات صوتی نیز قابل بررسی است

آمده از گویندگان دست داد گفتاري بهاز طریق مطالعۀ برون
-ریختهاي آناتومیکی، توان تأثیر تفاوتدوزبانه، می

در نژادهاي مختلف را بر ) Morphological(شناسی
با در نظر گرفتن تأثیر زبان بر . کیفیت صوتی کنترل کرد

هاي مربوط به رفت، دادهگونه که انتظار میبسامد پایه، همان
فارس زبان نسبت به _ي عرببسامد پایه در افراد دو زبانه

نتایج همسو افراد فارسی زبان، مقادیر بیشتري داشت که این 
با مطالعاتی است که به بررسی تأثیر زبان بر بسامد پایه 

هاي موجود در بسامد ممکن است که تفاوت. اندپرداخته
فارس زبان به _پایۀ بین افراد فارسی زبان و دوزبانۀ عرب

هاي آناتومیکی، قد، وزن، تأثیرات زبانشناختی ودلیل تفاوت
هاي موجود پیشنهاد فتهیا. شناختی باشدنیز فاکتورهاي روش

کنند که تأثیرات فرهنگ، زبان یا منطقۀ جغرافیایی بر می
هاي هاي آکوستیکی، معنادار بوده و نیاز به بررسیسنجش

شود که هنگام تفسیر این نتایج توصیه می. بیشتري دارند
ها کم بوده و جوانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا تعداد نمونه

به هر حال . نیز کوتاه بوده استگیري مدت زمان نمونه
هاي هایی نیز در مطالعۀ حاضر مربوط به سنجشمحدودیت

شدت صوتی، قد و وزن . آکوستیکی وجود داشته است
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هاي آکوستیکی تأثیر بگذارند، توانند روي سنجشگوینده می
. اندکه این فاکتورها در این مطالعه کنترل نشده

دست آمده از این پژوهش همچنین با توجه به نتایج به
عرب زبان مبتال به _توان در ارزیابی افراد دو زبانه فارسمی

هاي اکوستیکی را مد نظر قرار داد و اختالالت صدا، تفاوت
ها    هاي درمانی بر اساس این تفاوتگیريدر تصمیم

.ریزي کردبرنامه
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Comparing Average Fundamental Frequency among Persian and
Persian-Arabic Male Students Aged Between 18 to 25 Years

Hassan Khoram Shahi1*, Shiva Javadipour1, Hedayat Noori2, Ali Akbar Dashteleie3

Abstract
Background and Objective: Pitch is our perception of frequency.
Voice pitch is related to age, gender, size of body, social, cultural
and language positions. The resident of Ahvaz city are from
different cultures and speak variety of languages including a large
number of Arabic-speaking people. There are a large number of
Arabic-speaking people with voice disorders in Ahvaz who use
Arabic as first or second language and will need speech therapy
and audiology services. Determining of acoustic differences of
bilingual people can lead us to effective assessment and treatment.
Aim of this study was to compare the average of fundamental
frequency among Persian and Persian-Arabic speaking male
students.
Subjects and Methods: This article is a descriptive, analytical
study. The number of participants was 60 (30 monolingual, 30
bilingual). Tasks were prolongation of vowels /a-u-i/.Voice
samples were recorded by absolute sound recorder device. The data
were analyzed by praat software.SPSS19 was used for comparing
differences between two groups, using unpaired T-test.
Results: The data showed that there was there was a significant
association between both groups in /a/و/u/ prolongation tasks
(pvalue=0/000). Additionally there was a significant association
between both groups in /i/ prolongation task (pvalue=0/004).
Conclusion: The results of this study showed that acoustic
differences between bilingual and monolingual people was mainly
in /a/ /u/  and I prolongation.

Keyword: Fundamental Frequency, Bilingual, Monolingual, Farsi,
Arabic.
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