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 چکیده
بیا ویوج لم یه )یبیری و      )دامنه زیروبمیی  دییرش و بیی      های آکوستیکیمتغیر ارتباطتحقیق حاضر به 

از  .پردازدمیدر چارچوب مدل بی   / ییرلمالت یبری و پرسشی ب ه زیروبمی ادیدآیرین رپرسشی  در 

  0997؛ ماهوتییا،   3111؛ اسیالمی   3117تهراویی   ؛ سادات3112لاوی  )ماه بده اوجام مطالعات که یآوجائ

این است که مشخص بیود  ف هد  تفاوت لمالت پرسشی و یبری در آیرین ریداد زیروبمی استحاکی از 

بنیابراین  ؛ هسیتند دییل  پرسشیاز  یبریآکوستیکی در تشخیص لمالت  هایپارامتر ظ ادراکی  چهااز لح

در رابطه با درلات متفیاوتی از میینا،    های آماریاز تح یلابتدا در بخش تولیدی برای رسید، به این مهم  

ی ابتیدا بیه   و سیس  در بخیش ادراکی    ردیرش  دامنه زیروبمی و بی  در لمالت یبری و سیاالی ب یه/ ییی   

هیای  آزمیو،  دیرش  دامنه زیروبمی و بی  پردایته بده است و سس  ازمتغیرهای آکوستیکی  کاری دست

لم یه   چهیل  در بخیش تولییدی ابتیدا   . بده اسیت استفاده  مینا، موفقیت کارمشخص بد، لهت  ادراکی

افنار پیرات  طریق ورمو سس  از  یواوده زبا، یفارسگویشور  پنجتوسط  همیبری معادل و  ب ه/ ییر پرسشی

و با استفاده از و در ادامه با تح یل آماری بد گیری پارامترهای آکوستیکی پردایته ها و اودازهبه تح یل داده

 وتیایج  یم.تبه مقایسه میاوگین متغیرهای مخت ف در لمیالت پرسشیی و یبیری پیردای     استیودوتتیآزمو، 

ایین  در لمیالت پرسشیی بییش از مییاوگین      بیی    لین  هبی دامنه و دیرش میاوگین متغیرهادهد وشا، می

ی  رین یین  ق ه پایاوتراست سمتآکوستیکی از لم ه:  وقاطمرح ه بعد  در . استلمالت یبری متغیرها در 

در . دوبی تبیدیل  متناظر لم ه یبری قرار گرفت تا به  کاری دستتحت پرسشی  لمالت دره دوم و دره اول

گردید بده از طریق پرسشنامه مشخص  کاری دستشی و یبری بود، لم ه مینا، پرس ادراکی آزمو، بخش

یبیری اسیت و   ترین عامل در تشیخیص لمیالت پرسشیی از    ترین یین مهمسمت راست f0که بد  مع ومو 

 و یکجا بیشترین تأثیر را بر تعیین ووج لم ه دارد. زما، همهمه وقاط آکوستیکی به صورت  کاری دست
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 مقدمه -0

تماین میا،  یژهو بهتولید و درک اوواج لم ه و که در  ووایی استآهنگ از لم ه عناصر 

 -)هادینگ ها وقش بسنایی داردلمالت یبری و پرسشی ب ه/ ییر در بسیاری از زبا،

  9؛ کراتند،0994  5و ترکن 4؛ گُسیو0979  2؛ بولینجر0994  3کِنِدی-و استادرت 0کُچ

لمالت یبری به صورت افتا، و لمالت  دهد کهاین مطالعات وشا، می . 0997

 . 0999  9و دیکریستو 9؛ هِرست0999  7)لَد رسندپرسشی به صورت یینا، به پایا، می

 لمالتپایا، یینا، در ووایت لمالت یبری و پایا، افتا، در  ووایتاین ویژگی یعنی 

-؛ گاسن0990است )لد   بده بنایته بمول لها،پرسشی ب ه/ ییر به عنوا، یک اصل 

 . 3111  00چِن و 01هاو،

در زبا، فارسی  لمالت یبری و پرسشی ب ه/ ییر الگوی وحوی یکساوی دارود و 

های یبری لم هدر گیرد. ساالی کرد، لمالت با استفاده از تغییر آهنگ اوجام می

های پایا، لم ه وسبت به بسامد آواهای آغاز آ، کمتر است. به عبارتی معموالً بسامد آوا

های یبری افتا، است و الگوی آهنگ لمالت پرسشی وسبت دیگر  الگوی آهنگ لم ه

ی   منحن3117) یتهراو سادات . 0997است )ماهوتیا،   یینا،به بخش ابتدایی آ، 

(H*h +(L)) آهنگ در لمالت یبری را به صورت
n 

(L)+ H*l L%  و منحنی آهنگ در

(H*h +(L)) لمالت پرسشی ب ه/ ییر را به صورت
n 

(L)+ H*l H% کرده است که  مشخص

در لمالت یبری تکیه زیروبمی است.   IP)تفاوت آوها در ووایت مرزی گروه آهنگ 

بر است و سس  در پایا، لم ه روی آیرین هجای تکیه *Hای معموالً به صورت هسته

ای هستههای زیروبمی پیشبود و بقیه تکیهافتا، می %Lزی لم ه به صورت ووایت مر

گیرود. آهنگ افتا، در این لمالت به معنای این است که لم ه می *L+Hتکیه زیروبمی

تمام است. در لمالت پرسشی ب ه/ ییر  زیروبمی در هجای پایاوی گروه آهنگی افنایش 

ن به معنای این است که مخاط  و ای بودتبدیل می %Hووایت مرزی به یابد و می

یابد منتظر پاسخی از سوی بنووده است  از این رو مکالمه میا، دو وفر ادامه می

  .3112)ماهجاوی  

را در زبا، فارسی   تفاوت آهنگ لمالت یبری و پرسشی 3110وحیدیا، کامیار )

سر  سر پیشوضعیت  ؛ وداودمربوط به هسته و دوباله میبر طبق مدل بریتاویایی آهنگ  

بر یین دارد و داود. هجای هستههای پرسشی و یبری مشابه میو تنه را در لم ه
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آیرین ق ّه  کاری دستدرست بابد پ  با  مسئ هبود. اگر این پرسش از آ، آغاز می

اسالمی زیروبمی باید لم ه پرسشی به لم ه یبری تبدیل بود. در همین چارچوب  

زیر را به لمالت یبری و پرسشی به ترتی  ایتصاص   وین دو الگوی ووایتی 3111)

دارود در همه این  اطالجتا آوجائی که وگارودگا،  .%L+ H*L-Hو  %H*L- Lداده است: 

و ارزیابی ادراکی در راستای  کاری دستاود  هیچ تحقیقاتی که به مطالعه آهنگ پردایته

رت دیگر  به این به عبا؛ تبدیل آهنگ لمالت یبری و پرسشی اوجام وگرفته است

موضوج که لمالت پرسشی و یبری در کدام پارامتر آکوستیکی با هم تفاوت دارود و 

از این پارامترها باید تغییر کند تا بنووده لم ه پرسشی را به صورت لم ه  یک کدام

 یبناساو زبا،مذکور و همچنین مطالعات  از مطالعات یک یچهیبری درک کند  در 

  و ... اوجام 0271   باطنی )0254   سسنتا )0999حیاتی )   0974چو، توحیدی )

 وگرفته است.

متغیرهای آکوستیکی و تبدیل لمالت به یکدیگر  مطالعاتی  کاری دستدر رابطه با 

های   به ویژگی3110) 0است. ماراکوا گرفته اوجام غیر ایراوی بناسا، زبا،توسط 

ی در درک آهنگ دارود  پردایت. های ژاپنی و روسمشترکی که میا، سخنگویا، زبا،

دامنه یین   کاری دستهای آهنگ از لم ه  این پژوهش وشا، داد که تغییر در مالفه

ارتفاج  کاری دستارتفاج زیروبمی در پایا، افت   کاری دستارتفاج یین   کاری دست

 تواود ووج لم ه را تغییرزیروبمی در آغاز افت  کشش واکه در اولین و دومین هجا می

ها و تفاوت در بسامد پایه را از    دیرش واکه3111همکارا، ) و 3 هددهد. همچنین وایت

های داوند که باعث تماین میا، لم هعوامل ماثر در ایجاد تنوج در منحنی آهنگ می

   زبا، فارسی  اوگ یسی  آلماوی  ه ندی  3115)2بود. لوو،یبری و پرسشی می

ها بندی قرار داد. در این زبا،  پرتغالی و عربی را در یک طبقهیوواوی  اسساویائی  ایتالیایی

تواود لم ه یبری را به پرسشی دهد  امّا میتغییرات زیروبمی معنی ک مات را تغییر ومی

  در ارزیابی ادراکی روی سه زبا، ه ندی  3113و چن ) هاو، گاسنتبدیل کند. 

اج ق ه  دیرش ق ه و ارتفاج یین ارتف اریک دستکه  ودمجارستاوی و چینی وشا، داد

گفتار را بیشتر به عنوا، پرسشی درک بود که بنوودگا، یک پارهپایاوی لم ه باعث می

متغیرهای و ارزیابی ادراکی  کاری دست  به بررسی و 3117)4کنند. های سوک لی

 زبا، کیاوگ ساوگ کره بمالیآکوستیکی در لمالت پرسشی ب ه/ ییر و یبری 
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باالتر در دره سمت راست  F0یین باالتر در سمت راست هجای پایاوی   پردایت دامنه

هجای پایاوی  دیرش بیشتر در دره سمت راست هجای پایاوی  تکیه زیروبمی باالتر در 

 F0ق ه پایاوی در هجای ماقبل آیر  دیرش بیشتر در ق ه پایاوی در هجای ماقبل آیر  

 .کندبه پرسشی تبدیل می لم ه یبری را باالتر در دره ق ه ماقبل آیر

دی چه از وظر تولی در زبا، فارسی دهد که ها پاسخ ساالبه این این مقاله سعی دارد 

گفت ولود دارد و از وظر  الی در ریداد پایاوی پارهتفاوتی بین لمالت یبری و سا

ساالی بنووده را به سوی درک لم ه  زیروبمی در پایا، لم هافت  ادراکی تا چه مینا،

 کاری دستآماری  های از تح یل هالهت پاسخ به این ساالدهد.  سوق می یبری

ر ارزش پژوهش حاضر د بده است.های ادراکی استفاده آکوستیکی و آزمو،متغیرهای 

آکوستیکی رچوبی کارآمد از عهده توصیف و تح یل این است که بتواود با ارائه چا

در لهت تکمیل وظریات پیشین  و ساالی بود، لمالت برآید واطالعاتی چو، یبری 

برای تبدیل  ییالگودامنه زیروبمی و دیرش بتوا،  کاری دستگام بردارد. همچنین با 

در کاربردهای توا، می  هاآورد و از این وتایج و یافته به دستیبری به  پرسشیلمالت 

 بهره برد.بناسی مطالعات ردهو ای رایاوه

در بخش بخش تشکیل بده است.  پنجه از حاضر با احتساب چکیده و مقدمتحقیق 

در های گفتاری اباره بده است. ها و ومووهآوری دادهبه روش تحقیق و فرایند لمعدوم 

آکوستیکی های متغیر  و وحوه بررسی 0به معرفی وظریه تحقیق )مدل بی   سومبخش 

-ری ومووهبه تح یل آکوستیکی و آماابتدا   چهارمبخش در . پردازیمدر زبا، فارسی می

ووج لم ه با    بی دامنه زیروبمیدیرش  های گفتاری و مینا، همبستگی متغیرهای 

متغیرهای مذکور  کاری دستایم و سس  در ادامه به پردایته )یبری  پرسشی ب ه /ییر 

در بخش پایاوی به وتایج حاصل از این تحقیق در قال  ایم. پردایته یادراکو ارزیابی 

 ه است.مدل بی  پردایته بد
 

 گیری رخدادهای آهنگیها و اندازهآوری دادهنحوه جمع -2

ای بابند  در گفتار ها  لمالتی در وظر گرفته بدود که محاورهآوری داده برای لمع

فراواوی وقوج وسبتاً باالیی دابته بابند  به گروه  طبقه و عقیده یاصی مربوط  روزمره

د. همچنین برای حفظ نگی ودابته بابد و همچنین به مینا، تحصیالت بستنوباب
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پیوستگی ومودار فرکاو  پایه و حذف یا کاهش گسیختگی  درصد وقوج آواهای واکدار 

ای ها بیشتر بود. لمالت به گووهوسبت به صداهای بیواک در لم ه  l, r, m ,n)و رسا 

تواوند هم یاوتخاب بدود که تنها تفاوت آوها در وحوه بیا، آوها بابد. در واقع لمالت م

لم ه یبری  31به عنوا، لم ه پرسشی و هم به عنوا، لم ه یبری یواوده بوود. 

لم ه پرسشی معادل آ، لمالت از ووج ب ه/ ییر در  31وشا، با فعل ربطی و ساده بی

کنندگا، قرار گرفت. و به صورت پرسش و پاسخ در ایتیار برکت  0) قال  متنی کوتاه

ساله با لهجه فارسی معیار از میا،  41تا  31دو مرد  تعداد پنج وفر )سه ز، و 

 های مالفهداوشجویا، داوشگاه اوتخاب بدود. برای ل وگیری از تأثیرگذاری لهجه بر 

وظر بود. قبل از ضبط مدووای گفتار  اوتخاب گویشوراوی که زبا، اول آوها فارسی بابد  

دی و حالت طبیعی و بدو، ها یواسته بد تا لمالت را با ب ندی عاکنندهاز برکت

وشا، بیا، کنند و سس  صدای آوها ضبط بد. ای یاص و به طور بیتأکید روی واژه

گفتار لهت استخراج پاره 411همچنین لمالت دو بار یواوده بد. در مجموج تعداد 

ها در آزمایشگاه زبا، داوشکده کنندهضبط گفتار برکت .اطالعات آکوستیکی ضبط بد

اوجام بد. افراد در حین ضبط در وضعیت وشسته و به  داوشگاه اصفها، لیهای یارزبا،

 . ضبط با متر از میکروفنساوتی 35تا  31با فاص ه گرفتند )طور کامالً صاف قرار می

لهت  6.0.24وسخه  Praatافنار و از ورم اوجام بد Mi-10مدل  SONIاستفاده از دستگاه 

هرتن و  75حداقل  ها وگابت یفطوبمی در دامنۀ زیر -. استفاده بد تقطیع صوتی

هرتن ذییره  44011گیری  های صوتی با ورخ ومووه هرتن تنظیم بد و فایل 511حداکثر 

 یده برچس ها بر اساس وظریه بی  و طبق اصول لم ه یده برچس تقطیع و بد. 

پیوستگی اوجام بد. در این پنجره برای هر لم ه پنج الیه  -افتا، -الگوی یینا،

-که افراد برکت یمتن درو،ها از شخص گردید. الیه اول  الیه لم ه است که لم هم

اود  استخراج بد. الیه دوم  الیه واژه و الیه سوم الیه هجا است که کننده تولید کرده

دهد. الیه چهارم  الیه ووایت است که یینا، و افتا، تقطیع هجایی واژه را وشا، می

مشخص بده است. در الیه پایاوی  مقادیر پارامتر بی  از  ها به صورت طولیبود، ق ه

لم ه دیرش  دامنه  بی   بی  دیرش و بی  دامنه زیروبمی برای هر ق ه به ترتی  از 

سمت راست به چپ مشخص بده است. این مقادیر از طریق مقایسه اودازه وسبی دامنه 

وسط بروامه های یک ریداد آهنگی به صورت یودکار تیینها و افت و دیرش

RFCAnalysisResynthesis   0آمده است  بکل ) به دست  3)  3107)کروکوف.  
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 ای الیه 5وامۀ مهمه؟ با ببکه متنی  هی : طیف وگابت لم ه این 0بکل )

 

 افنار ورمآورد، الگوی اکوستیکی و بی  منحنی در افراد مخت ف در  به دستپ  از 

سس  در  غیرهای آکوستیکی معنادار مشخص بد.پرات با استفاده از مطالعه آماری  مت

است که با تغییر دامنه زیروبمی و دیرش و بوده  فرض بر این  کاری دستمرح ه 

توا، لم ه ساالی را به لم ه یبری تبدیل کرد. در وهایت فایل همچنین بی  می

و بود،  ساالیپخش بد تا وظر آوها در مورد  زبا، فارسیبده برای تعدادی  کاری دست

 درله موفقیت کار مشخص بود.

 

 چارچوب نظری - 2

های گفتاری در حوزه آوابناسی به صورت بخش عظیمی از داده وتح یل تجنیهامروزه 

در  ییوواهای گیرد. برای بازومائی برلستگیهای مخت ف اوجام میای در قال  مدلرایاوه

های قال  مدل مخت فی در یده برچس گذاری و های عالمتگفت  روشسطح پاره

هر های آوابناسی بهره لست. توا، از آ، در تح یلوظری گوواگو، ولود دارد که می

 ها از لحاظ ابنار تح یل با یکدیگر متفاوود. در این پژوهش از مدل بی یک از این مدل

استفاده بد  یده برچس و  یگذار عالمتبرای  پیوستگی  -افتا، -یینا،)بر پایه مدل 

و از این طریق بتواویم  یافت دستدیرش  دامنه زیروبمی و بی  دقیق مقادیر  تا بتوا، به

های آماری دقیقی دست پیدا کنیم و همچنین بتوا، با تغییر مقادیر به صورت به تح یل

دستی اوجام داد.  کاری دستتر وسبت به تر و دقیقمتغیرها را سریع کاری دستیودکار  

در  0یینا، -  بر اساس الگوی پیوستگی افتا،3119  0993را پاول تی ور ) این مدل

بخصوص  عناصر ووایی گفتار وتح یل تجنیهکار گرفت که در این الگو به ه زبا، اوگ یسی ب
                                                           

1.Rise- fall connection (RFC).2. rise.3. fall 
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به صورت ریدادهای آوائی ومایش بود. آهنگ در این الگو آهنگ پردایته می ییوواعنصر 

است.  مشخص بده  ایت مرزوماتکیه زیروبمی و وو صورت بهریدادهای آوایی  .بودداده می

بود و مشخصه تکیه زیروبمی معموالً روی هجاهای برلسته در زوجیره صدایی اعمال می

های مرزوما در کناره واحدهای   در هجا است. ووایتf0ها تغییرات بسامد پایه )اص ی آ،

آهنگی های یینا، است که در مرز گروه f0ها در واقع بوود. این ووایتمیظاهر آهنگی 

 ومایش داده بده است:  3)ک ید تشخیص بنووده است. ریدادهای آهنگی در بکل 

 
  033: 3119ی ور  یش ریدادهای آهنگی در مدل بی  )ت : وما3بکل )

 

که از لحاظ زباوی معتبر هستند  با دایره مشخص  f0هایی از منحنی بخش  0در بکل )

یی از هجاها فاقد محتوای آوایی اود. هر ریداد به یک هجا مرتبط است و بربده

که اودازه آوها  است 2افتیک بخش و  3ند. هر ریداد آهنگی دارای یک بخش یینهست

یک یین یا افت یا ترکیبی از  ی هوس بهتواود متفاوت بابد. به عبارتی دیگر  هر ریداد می

وقطه یین و  بخش یا،پاگیرد و فضای بین ریدادها وقطه بکل یینا، و افتا، بکل می

کند. این ووج بازومایی ریدادها اساس کار مدل بروج بخش افت را مشخص و تعیین می

(RFC  ،یینا،  پایه و اساس تح یل در مدل آهنگ  -است. در واقع مدل پیوستگی افتا

  .0995  0992ی ور   ر.ک. تRFCمدل  موردبی  است )در 

ی پیوسته از لم ه دامنه ای از متغیرهادر مدل بی  هر ریدادی توسط مجموعه     

های گفتاری که ها با استفاده از دادهبوود. این مشخصهزیروبمی و دیرش مشخص می

-بوود. در واقع پارامتر هر ریداد با اودازهبوود  ومایش داده میتولید می افرادتوسط 

و   Dr)2 و مقدار دیرش یین  Af) 3  دامنه زیروبمی افت Ar) 0گیری دامنه زیروبمی یین

دهند. اگر یک را وشا، می f0بود. این پارامترها بکل مشخص می  Df) 4دیرش افت

ریداد تنها دارای یین یا افت بابد  دامنه و دیرش بخشی که یین یا افت ودارد  برابر با 
                                                           

1 .rise amplitude.2. fall amplitude.3. rise duration.4. fall duration 
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  تکیه زیروبمی را همراه با پارامترهای مذکور و همچنین بیوه 2صفر یواهد بود. بکل )

 دهد.گفتار ومایش میدامنه هر ریداد در پارهگیری دیرش و اودازه

 

 
  : تکیه زیروبمی همراه با پارامترهای دیرش و دامنه2بکل )

را تولید کرد و  F0توا، منحنی می ینوی افتگیری از معادالت بی  و پیوستگی با بهره

   aدامنه ) یک ریداد را تعیین کرد. ینوی افت های مالفهبکل ریداد و اودازه وسبی 

 بود:به صورت زیر محاسبه می  c) بی  و  b) دیرش
 

 
با استفاده  ینوی افتگیری ریدادهای آهنگی بعد از محاسبه دیرش و دامنه یند اودازهدر فرا

  بکل ریدادها 4آید. بکل )+ به دست می0تا  -0های ریاضی بی  آوها از دامنه از فرمول

 هد:دهای مخت ف بی  وشا، میرا همراه با ارزش

 

 
 های مخت ف پارامترهای بی  : ومووه ریدادها همراه با ارزش4بکل )

 

از آوجائی که این مدل به دقّت به بررسی ریدادهای  یده برچس و  یگذار عالمتبرای 

 پردازد  در این تحقیق به کار گرفته بده است.آهنگی می

 هاداده وتحلیل تجزیه -4
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 جمالت پرسشی و خبری بررسی پارامترهای آکوستیکی در -4-0

از دیرش  دامنه و  اود عبارت در مدل بی  های آکوستیکی آهنگمتغیر که یآوجائز ا

لمالت پرسشی و  پایاوی یداددر ر مذکورهای آکوستیکی متغیربررسی تفاوت به  بی 

بر زبا، فارسی  منحنی آهنگ در ق ه پایاوی لمالت پرسشی و یبری .پردایتیمیبری 

است که در  H*l +(L)به صورت   0999آهنگ )لد   وزوی -طبق وظریه یودواحد

سمت راست ق ه ولود دارد که  ۀلمالت پرسشی در ادامه آ، یک یین پایاوی در گوب

مقایسه میاوگین متغیرهای دامنه زیروبمی   برای وله تماین آ، با لم ه یبری است.

 دو برای ودوتاستی t آزمو، دیرش و بی  در ق ه پایاوی لمالت پرسشی و یبری از

یک از متغیرها در دو ووج  هر ومرات نیاوگیم که  یترت نیبد. بد استفاده مستقل ومووه

و از روی مینا، سطح  فرض صفر بر اساس وتیجه آزمو، ییدتأرد یا . بد سهیمقالم ه 

% 95بابد  با اطمینا،  کمتر 15/1 بود. اگر سطح معناداری ازمعناداری بررسی می

بیشتر بود  به معنای عدم  15/1ولود دارد و اگر سطح معناداری از ایتالف معنادار 

 % است.95تالف معنادار با اطمینا، ای

 در مورد دیرش اول فرض

تفاوت معنادار ولود در ق ه پایاوی دیرش در لمالت پرسشی و یبری  نیاوگیم نیب

. دهد، میفرض صفر عدم تفاوت معنادار و فرض یک ولود ایتالف معنادار را وشا دارد.

 بود. مربوط به فرضیه اول مشاهده می t  وتایج آزمو، 0در لدول )

  از یطای 110/1که چو، سطح معناداری آزمو، )مقدار  دهد یموشا،   0)لدول 

درصد )یک درصد  رد  15/1 یدر سطح یطاصفر    پ  فرض  کمتر است10/1) 15/1

درصد    99) درصد 1/ 95نا،   )با اطمی10/1) 15/1بنابراین در سطح یطای ؛ بود یم

 نیاوگیم نیبدارد. به این معنی که  ووج لم ه تفاوت معنادار برحس ش میاوگین دیر

میاوگین و  ولود دارد یتفاوت معنادار یو یبر یدر لمالت پرسشق ه پایاوی دیرش 

 دیرش در لمالت پرسشی بیشتر است.
 مربوط به فرضیه اول t : وتایج آزمو، 0لدول )

 
 در مورد دامنۀ قلۀ پایانی دومفرضیه 
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 تفاوت معنادار ولود دارد.در لمالت پرسشی و یبری ق ه پایاوی  دامنه نیاوگیم نیب

 دهد. مربوط به فرضیه دوم را وشا، می t  وتایج آزمو، 3لدول )
 

 مربوط به فرضیه دوم t : وتایج آزمو، 3لدول )

 
 

 15/1  از یطای 110/1)مقدار  که چو، سطح معناداری آزمو، دهد یموشا،   3)لدول 

؛ بود یمرد  پنج درصد )یک درصد  یدر سطح یطاصفر    پ  فرض  کمتر است10/1)

درصد   میاوگین دامنه  99درصد ) 95  )با اطمینا، 10/1) 15/1بنابراین در سطح یطای 

 میاوگین دامنه در لمالت پرسشی بیشتر است.ووج لم ه تفاوت معناداری دارد و  برحس 

 در مورد شیب یه سومفرض

  2لدول ) ولود دارد. یتفاوت معناداربی  در لمالت پرسشی و یبری  نیاوگیم نیب

 دهد. مربوط به فرضیه سوم را وشا، می tوتایج آزمو، 
 

 مربوط به فرضیه سوم t : وتایج آزمو، 2لدول )

 
 

  از یطای 593/1که چو، سطح معناداری آزمو، )مقدار  دهد یموشا،   2)لدول 

رد   یک درصدپنج درصد ) یدر سطح یطاصفر    پ  فرض  بیشتر است10/1) 15/1

بر حس  ووج لم ه  بی   میاوگین 10/1) 15/1بنابراین در سطح یطای ؛ بود یوم

مالحظه  ها یاوگینم یبرابر یبرا tآزمو، در قسمت ترتی   بدینتفاوت معناداری ودارد. 

تفاوت  بی متغیر  لن بهمیاوگین همه متغیرها که با توله به سطوح معناداری   بود یم

بررسی بده  اکوستیکی متغیرهای کاری دست بهدر بخش بعد  معناداری دارود.

 ادراکی مورد بررسی قرار دهیم. تا بتواویم تأثیر هر یک از آوها را در بخش پردازیم می

 

 پرسشی و تبدیل آنها به جمالت خبری جمالت کاری دست -4-2
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بی  دامنه  دیرش و تعیین مینا، سطح معناداری متغیرهای بی  از لم ه پ  از 

در ق ه  ی مذکورت  با تغییر متغیرهااپر افنار ورمدر  پرسشی و یبریمنحنی در لمالت 

شخص بود تا م بود للمالت پرسشی به یبری تبدیسعی بده است   گفتارپایاوی پاره

یبری در درک و تشخیص لمالت پرسشی و در چه لایگاهی دام متغیر آکوستیکی ک

لی  -سوکیها دربده  کاری دستبر اساس متغیرهای از یک طرف  .تأثیر بیشتری دارد

در مدل  دامنه  دیرش و بی مهم یعنی متغیرهای توله به    و از طرف دیگر  با3117)

  ترین یینسمت راست f0 :از اود بارتعکه  گرفتقرار  کاری دست وقطه هدف 9 بی  

ق ه پایاوی  دیرش ق ه پایاوی  ارتفاج درّه دوم  ارتفاج  f0  ترین یینسمت راستدیرش 

ای ای است که قبل از ق ه دارای تکیه زیروبمی هستهدره اول  دره منظور ازدرّه اول. 

 بکل در آید.ی پایاوی میاای است که بالفاص ه بعد از ق ه هستهو دره دوم  دره قرار دارد

 داده بده است: وشا،  قرار گرفتند کاری دستوقاطی که هدف   5)

 
 کاری دست : وقاط هدف 5بکل )

 

در  دامنه بسامدی و دیرشاز لحاظ  وقاطاین آیا  که ینابد،  مشخصابتدا برای در 

اوی پای ق هدر بش وقطه هدف   یا ییر دارود معناداریلمالت پرسشی و یبری تفاوت 

 کننده مرد کننده ز، و یک برکت)از یک برکت لم ه یبری 41لم ه پرسشی و  41

دهد که وشا، می  9در بکل )ای ومودارهای لعبه .بدود از لحاظ آماری با هم مقایسه

که در ومودارهای  طور هما، مذکور در لمالت پرسشی بیشتر است: وقاطمیاوگین تمام 

کاری برای  بهودی میاوگین همه وقاط هدف دستبود به طور  ی مالحظه میا لعبه

لمالت پرسشی با لمالت یبری ایتالف دابته و این میاوگین برای لمالت پرسشی 

دو ومووه  tبیش از لمالت یبری است. لهت بررسی معناداری این ایتالف از آزمو، 

 مستقل استفاده بد.

  = 2t =  949 /09df/ 902) یین ینتر دیرش سمت راستوتایج این آزمو، ایتالف معنادار  

 ق ه   ارتفاج >P 10/1و    = 999/2t =  45df)یین  ینتر راست سمت   ارتفاج >10/1Pو 

و    = 3t =    499 /71df/ 90)پایاوی  ق ه   دیرش >10/1Pو  = 9t =    77df/ 499)پایاوی 
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10/1 P< 30/2)اول  دره   ارتفاجt =    77df =   10/1و P<  دوم  دره رتفاجو سراوجام ا

(909 /3t =    77df =   10/1و P<   یید کرد.تأدر لمالت یبری و پرسشی را 

 
 بر حس  ووج لم ه )یبری و پرسشی  کاری دستدر وقاط هدف پارامترهای آکوستیکی  ای : ومودار لعبه 9)بکل 

ها معموالً لمالت پرسشی را وسبت به لمالت یبری کنندهوتایج وشا، داد که برکت

-باالتر در سمت راست f0گفتار  با دامنه یین باالتر و دیرش بیشتر در هجای پایاوی پاره

-باالتر  و دیرش بیشتر در ق ه پایاوی در هجای ماقبل آیر پاره f0گفتار  ترین دره پاره

 کنند.باالتر در دره ق ه ماقبل آیر تولید می f0گفتار  
 متغیرها کاری  : لنییات مربوط به وحوه دست4لدول )
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 کاری وحوۀ دست وقاط آکوستیکی

f0 کاهش  ترین یینراست سمتF0  ،01هرتن در  011تا  هرتن 01در پایا، لم ه به مینا 

 کاری دامنه یین مرح ه از طریق دست

ترین دیرش سمت راست

 یین

 هنارم 12/1یین در هجای پایاوی لم ه به مینا،  زما، مدتکاهش 

 ههنارم ثاوی 05/1ثاویه تا 

تا  هرتن 01کاهش ارتفاج ق ه پایاوی در هجای ماقبل آیر به مینا،  ق ه پایاوی f0ارتفاج 

 کاری دامنه مرح ه از طریق دست 01هرتن در  011

هنارم  2/1ثاویه تا هنارم  15/1ق ه پایاوی به مینا،  زما، مدتکاهش  دیرش ق ه پایاوی

 ثاویه

مرح ه از  5هرتن در   5/1هرتن تا  0/1مینا،  کاهش ارتفاج دره دوم به  ارتفاج دره دوم

 کاری بی  طریق دست

مرح ه از  5هرتن در  5/1تا  هرتن 0/1کاهش ارتفاج دره اول به مینا،  ارتفاج دره اول

 کاری بی  طریق دست
 

های تحقیق  یک لم ه از میا، دادهبرای تبدیل لم ه پرسشی به لم ه یبری 

اوتخاب  کاری دستپیوستگی بیشتری دابت  برای  پرسشی که منحنی بسامد پایه آ،

لمالت معموالً ق ه پایاوی در هجای ماقبل آیر قرار دارد و افت در  ووج در اینبد. 

بود و تا آغازه واکه لم ه پرسشی تقریباً از پایاوه واکه هجای ماقبل آیر بروج می

ذکر . بودپایاوی بروج میهجای پایاوی ادامه دارد و یین پایاوی وین از آغازه واکه هجای 

 مستقل از یکدیگربه طور   یادبدههر یک از وقاط آکوستیکی این وکته ضروری است که 

مشخص بود تغییر کدام وقطه بیشترین تأثیر را بر یبری بود، یک  تابدود  کاری دست

در چندین مرح ه اوجام گرفته بر روی هر یک از وقاط تغییرات  گذارد.گفتار میپاره

 بدهاز حالت طبیعی یارج وشود  اوجام  گفتارپاره که یآوجائاوتخاب مراحل تا  است.

وقاط  کاری دستبا    آمده است.4متغیرها در لدول ) کاری دست. مراحل و وحوه است

لم ه پرسشی    4بکل )در «  هاین یه وامه مهم)»در لم ه پرسشی آکوستیکی مذکور  

 . 7)بکل  به لم ه یبری تبدیل بد
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 کاری دستمینا،  ترین یینپارا بر اساس « هوامه مهماین یه »گفتار پارهدر مرح ه بعد  

 برای در هر یک از وقاط آکوستیکی  اوجام گرفته کاری دستین مینا، بیشترتا 

و مینا، گفتار پارهها در مورد یبری بود، تا وظر آو بدپخش  زبا،فارسی های بنووده

 موفقیت کار مشخص بود.
 

 آزمون ادراکی -4-3

از وقاط آکوستیکی  یک کدامرود آزمو، ادراکی وشا، دهد تغییر در این بخش اوتظار می

بیشترین تأثیر را بر درک ووج لم ه دارد و از اهمیت بیشتری بریوردار است. هدف آ، 

که در مرح ه تولید در سطح یرش و دامنه زیروبمی ق ه پایاوی )داست که مشخص بود آیا 

   در ادراک ووج لم ه وقش دارود؟ و آیا لمالت پرسشی و یبری تفاوت معنادار دابتند

   که در مرح ه تولید در سطح لمالت پرسشی و یبری تفاوت معنادار ودابتمالفه بی  )

دیگری در ادراک ووج لم ه وقش  های در ادراک ووج لم ه تأثیری ودارد؟ چه مالفه

 دارود؟

-سخنگوی بومی زبا، فارسی در آزمو، ادراکی برکت کردود. افراد برکت وسه یس      

های این آزمو، با افرادی که در کنندهکننده از میا، داوشجویا، داوشگاه بودود. برکت

برای اولین بار    بودود  تفاوت دابتند و کساوی بودود کهبرای ضبط لمالتمرح ه تولید )

بنیدود. محیطی که آزمو، در آ، برگنار بد  محیطی کامالً آرام و این لمالت را می

 های یکداده از« این یه وامه مهمّه»برای اوجام آزمو، ادراکی  لم ه بدو، سروصدا بود. 

بر . این لم ه را کردیم بود  اوتخاب بده کاری دستکننده ز، که در مرح ه قبل برکت

در هجای پایاوی لم ه  کاهش  f0کاهش  یکی به ترتی آکوست وقاط کاری دستاساس 
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ترین یین  کاهش ارتفاج و دیرش ق ه پایاوی در هجای ماقبل آیر  دیرش سمت راست

  ایکه در هر دسته کردیمدسته تقسیم  9به  کاهش ارتفاج دره دوم  کاهش دره اول

 با مقادیر مخت ف آکوستیکی ا باالترین آ،ت کاری دست مینا، ترین پاییناز گفتارها پاره

-پاره های صوتیفایل .آمد به دستو زما،  f0از این رو  طیفی از ارتفاج  .دابتندقرار 

مینا،  ترین پایینبده بودود  از  کاری دستبرحس  مراحل مخت فی که  گفتارها

برای  را یی. در وهایت یک فایل وهاپخش بدها برای بنووده تا باالترین آ، کاری دست

 آوهاتأثیر  تاکردیم  کاری دستکه در آ، به طور همنما، همه وقاط را افراد پخش کردیم 

 .بود هبه صورت یکجا مشاهد بر لم ه

اد با روود کار ها پخش بد تا افرکنندهیک فایل به عنوا، ومووه برای برکتابتدا 

هایی اوجام آزمو،  پرسشنامهبرای  ابتباه پائین بیاید.و مینا، یطا و  آبنایی پیدا کنند

  در پرسشنامه بنیدودمیای را که ها باید هر لم هکنندهبرکتآ، تهیه بد که در 

 یا یبری است.   تقریباً پرسشی  تقریباً یبریکردود که لم ه پرسشیمشخص می

و آوها  بدپخش د. برای افراد دو بار لمالت بثاویه از هم پخش می 2لمالت به فاص ه 

اگر اطالعی دابته بابند.  آوهاتبه پرسشنامه را تکمیل کردود  بدو، اینکه یود دو مر

بده پاسخ مثبت  کاری دستگفتارهای ای به پاره% از بنوودگا، در هر مرح ه51حداقل 

  مینا، تأثیر هر  بده حالت یبری گرفته بابد کاری دستگفتار به این معنا که پاره)دهند 

 بود.ن ووج لم ه مشخص مییک از پارامترها در تعیی

وتایج آزمو، ادراکی وشا، داد که تغییر درّه اول تأثیر چنداوی در تعیین یبری بود، 

. است )ومودار الف  درصد 01 یرزوسبت پاسخگویی   در هر چهار مرح ه ودابته است و

بسنایی در وسبت پاسخگویی  یرتأثمرح ه  4اوجام   )ومودار ب  درّه دوم کاری دستدر 

بته و باعث افنایش چشمگیر آ، بده است. در این متغیر وسبت پاسخگویی طی دا

درصد  41مرح ه به وندیک  یندر آیرمراحل چهارگاوه همواره صعودی بوده و در وهایت 

 دهد.وشا، میمرح ه  5در را  ارتفاج زیروبمی ق ّهمتغیر تغییر ومودار )ج  . رسید

ببیه به متغیر درّه اول بوده و تغییر که مشخص است  وسبت پاسخگویی  گووه هما،

ترین یین را سمت راست تغییر متغیر دیرش چندا، محسوسی ودابت. در ومودار )د 

 وسبتاًوسبت پاسخگویا، کاهش  4کنیم. برای این متغیر گرچه در مرح ه مشاهده می

به طوری که وسبت پاسخگویی در  یافته یشافناکمی دابته است اما در بقیه مراحل 

 درصد رسیده است. 21هایت به حدود و
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 کاری بده ها در آزمایش ادراکی در وقاط دست  : ومودار سطح پاسخگویی بنووده9بکل )

وین ترین یین سمت راست f0که سراوجام در مورد متغیر  دهد میوشا،  ومودار )ه 

وسبت پاسخگویی با افنایش چشمگیری مواله بوده و در مرح ه  گاوه پنجطی مراحل 

هایی که به یبری وسبت ک ی پاسخ در کلدرصد وین رسیده است.  71م به حدود جپن

یین داده بده است  باالتر  ینتر سمت راست f0بده در  کاری دستهای گفتبود، پاره

ترین عامل تأثیرگذار در تعیین ترین یین  مهمسمت راست F0 بنابراین ؛ % است51از 

هایی را که افراد به یبری بود، وسبت پاسخ  9بکل ) هایومودار .یبری بود، است

الزم به ذکر  دهد.اود  وشا، میداده در وقاط آکوستیکیبده  کاری دست هایگفتارپاره

هایی ق ّه تأثیری در تعیین لم ه ودابته است و وسبت پاسخ زما، مدتاست که تغییر 

ر بوده است. از این اود  صفگفتارهای پخش بده داده که بنوودگا، به یبری بود، پاره

رو هیچ وموداری برای آ، ترسیم وشده است. همچنین برای فایل وهایی پخش بده  

درصد محاسبه بده  95/94وسبت پاسخ به یبری بود، برای مجموج متغیرها مقدار 

کاری همه متغیرها و تغییر همه  توا، به این وتیجه رسید که دستاست که در وهایت می

 رین تأثیر را بر تعیین ووج لم ه دارد.وقاط آکوستیکی بیشت
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 نتیجه -5

گیری متغیرهای آکوستیکی از در این مقاله با استناد به مدل بی  به تح یل و اودازه

ه/ ییر پردایتیم. لم ه دامنه زیروبمی  دیرش و بی  در لمالت یبری و پرسشی ب 

رسشی و یبری با ها با مقایسه میاوگین متغیرها در لمالت پدر تولید و ضبط داده

 لن بهیرش استفاده از آزمو، پارامتری وشا، دادیم که میاوگین متغیرهای دامنه و د

طور معناداری بیش از میاوگین این متغیرها در لمالت  بی  در لمالت پرسشی به

در لمالت وقطه  9با تغییر متغیرهای مذکور   کاری دستیبری است. در مرح ه 

ترین راست ارتفاج و دیرش سمت :فت که عبارت بودود ازگرقرار  کار دستهدف پرسشی 

 .گفتاریین  ارتفاج و دیرش ق ه پایاوی  ارتفاج دره دوم و ارتفاج دره اول در ق ه پایاوی پاره

  بددر لمالت پرسشی و یبری اوجام  وقاط آکوستیکیای که میا، این با مقایسه

لمالت پرسشی بیش از  آکوستیکی برای وقاطمشخص بد که میاوگین همه این 

ترین یین یا هما، سمت راست f0آزمو، ادراکی وشا، داد که  لمالت یبری است.

و همچنین  ن وشاوه برای تشخیص ووج لم ه استتریووایت مرزوما از لحاظ ادراکی مهم

به عنوا، بیشتر از آغازه هجای پایاوی بابد  لم ه  تر یینپاهرتن  01پایاوی حداقل  f0اگر 

همه متغیرها و  کاری دستکه  مشخص بد همچنین در وهایت بود.رک مییبری د

 تغییر همه وقاط آکوستیکی بیشترین تأثیر را بر تعیین ووج لم ه دارد.

  در زبا، کیاوگ ساوگ کره بمالی وشا، داد که 3117لی )سوک  های تحقیقوتایج 

ن مالفه برای تعیین برای تبدیل لمالت یبری به پرسشی از لحاظ ادراکی تأثیرگذارتری

ترین یین است که همسو با وتایج این تحقیق در زبا، فارسی سمت راست f0ووج لم ه 

ترین یین وین بر پرسشی است. هر چند که در زبا، فارسی متغیر دیرش سمت راست

و تبدیل  کاری دستاست  در زبا، کیاوگ ساوگ این متغیر در  تأثیرگذاربود، لم ه 

-های ما بواهدی را ارائه میی اعمال وشده بود. با این حال یافتهلم ه یبری به پرسش

بنایتی تواود مبنایی برای مطالعات ردهلی که میهای های سوکدهد همسو با یافته

ای مفید  های رایاوه بابد و در مطالعات رایاوشی مربوط به تولید و تشخیص صدا در بروامه

 بابد.

 هانوشتپی
 ومدو ماماوم ازش پرسیدبرادرم از مدرسه ا .0

امال راحت بود؟ برادرمم گفت: آره  امالء راحت بود. بعدش یه وامه به ماماوم وشو، داد و گفت این وامه را مع ّممو، 
 داده. ماماوم ازش پرسید:
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  از Yoop Kernkohfل بی  توسط یوپ کروکوف )گیری متغیرهای آکوستیکی بر اساس مدبروامه اودازه .3
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