
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  فارسي -هاي مازندراني بسامد پاية صوت در دوزبانه

  

        بيك تفرشيبيك تفرشيبيك تفرشيبيك تفرشي    آتوسا رستمآتوسا رستمآتوسا رستمآتوسا رستم

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

        احمد رمضانياحمد رمضانياحمد رمضانياحمد رمضاني

 ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

 

 چكيده

هـاي  دار در دوزبانـه  هـاي واك ها و همخوانواكه (F0)پژوهش حاضر با هدف بررسي بسامد پاية 

هـا  ميان بسامد پاية صـوت در ايـن زبـان   كه چه تفاوتي  پرسشفارسي و پاسخ به اين  -ندرانيماز

طـور مقطعـي، توصـيفي،     ايـن پـژوهش بـه   روشِ ، ترتيب اين  به. وجود دارد، به انجام رسيده است

و ســن  ،)زن 2مــرد و  3(نفــر داوطلــب  5 هــا تعــداد آزمــودني. اي اســت تحليلــي و غيرمداخلــه

بـه انجـام رسـيده، آزمـوني      1386ابزار اين پژوهش كه در سال  .سال است 35تا  25ها  آزمودني

اسـت كـه روايـي    ) واژه در زبان فارسي 57واژه در زبان مازندراني و  57متشكل از (ساخته  محقق

ها يگاه آغازي، مياني و پاياني واژهآواها در سه جا. آن به تأييد متخصصانِ اين حيطه رسيده است

بـار تلفـظ كننـد و درنهايـت ميـانگين       ها خواسته شد تا هر واژه را سه از آزمودني. دانبررسي شده

بـراي هـر آوا و هـر آزمـودني محاسـبه        گر دكتر اسپيچ، افزار تحليل با استفاده از نرم بسامد پايه،

معنـاداريِ تغييـرات    ،طـور جداگانـه، بـا اسـتفاده از آزمـون تـي       فرد به 5براي هر سپس . گرديد

است، تفـاوت معنـاداري ميـان      <05/0pكه  با توجه به اين .آمده مورد بررسي قرار گرفت دست به

حـال، تفـاوت ميـانگينِ بسـامد پايـة       درعين. بسامد پايه در زبان فارسي و مازندراني مشاهده نشد

و در زبان مازنـدراني در    01/0هاي مرد و زن در زبان فارسي، در سطح كمتر از  ها در آزمودني آوا

از بررسي نتايج، فرضية صـفر پـژوهش مـورد تأييـد قـرار       پس .معنادار است 05/0سطح كمتر از 
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ديگر، تغييرات بسامد پايه و انحراف معيار در زبان فارسي و مازندراني در افراد دو  عبارت به. گرفت

  .هاي مرد و زن معنادار است اما تفاوت بسامد پايه در آزمودني. زبانه معنادار نيست

 .دار، دوزبانه، مازندراني، فارسي بسامد پايه، واكه، همخوان واك :ها دواژهكلي

  

  مقدمه .1

هاي آن در افراد مختلف، با توجه به متغيرهايي  خصوصيات فيزيكي صوت و تغييرات و تفاوت
گران بوده است،  هاي مختلف پژوهش چون سن، جنسيت، نژاد و زبان همواره مورد توجه گروه

بررسي پيشينة . سنجي، فيزيك صوت ناسان و متخصصانِ گفتاردرماني، شنواييش ازجمله زبان
گر تأثيرپذيري اين موضوع از  هاي آن بيان ها و تفاوت موجود در حيطة بسامد پايه و ويژگي

ها نيز اغلب با در نظر گرفتن امكان وجود  عوامل گوناگون است و نتايج حاصل از پژوهش
در پژوهش حاضر نيز سعي شده است . م قطعيت همراه بوده استمتغيرهاي مؤثر ديگر، با عد

دار در دو زبان  هاي واك ها و همخوان كه امكان وجود الگويي مشخص در رفتار بسامد پاية واكه
در واقع هدف پاسخ به اين پرسش است كه چه تفاوتي ميان . فارسي و مازندراني، بررسي شود

  .داردها وجود بسامد پاية صوت در اين زبان
عبارتي تعداد  لرزش تارهاي آوايي، و به) شدن بازوبسته(هاي كامل  بسامد به تعداد دوره
بسامد پايه، كه از . است )Hz(، اشاره دارد و واحد آن هرتز )ثانيه(ارتعاش در واحد زمان 

گيرد،  اصطالحات حيطة فيزيك صوت است و در آواشناسي آكوستيك مورد استفاده قرار مي
ساير اجزاي موج مركب، هارمونيك ناميده (ن بسامد در يك موج صوتي مركب است تري پايين

اي برخوردار است و با تعييرات زيروبمي رابطة  از اهميت ويژه در مطالعة آهنگ كالمو ) شوند مي
 ). 203: 2008، 1كريستال(نزديك دارد 

لوغ از يكسو، و هاي بسياري تأثير متغيرهايي چون سن، جنسيت، قد، نژاد، بدر پژوهش
هاي توليدي آوا،  شدت صوت، تكيه و غيره بر بسامد پايه مورد بررسي قرار عواملي چون ويژگي

و  5ليندرز ،)1991( 4و چيلدرز 3وو، )1990(و همكاران  2لزليتوان از آن جمله مي ،گرفته است
و همكاران  9ريسه ،)1997( و همكاران 8لزاراي ،)1995( 7كالي مك و 6دوواير ،)1995( همكاران

                                                 
1. D. Crystal 

2. E. Leslie 
3. K. Wu 
4. D. G. Childers 
5. B. Linders 
6. A. Dwire 
7. R. McCauley 
8. J. Ryalls 
9. M. L. L. Harries 
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 ،)2000( 5فوچي و 4خو ،)1999( همكاران و 3انگژ، )1999( 2نورِو اُ 1باكوروسكيو ) 1997(
 و 9هوو، )2002( همكارانو  8سي كامپي، )2001( 7سايد وايت، )2001(همكاران و  6ِپري

شاكر  و) 281: 2007(و همكاران  11گرِيب ،)2006(و همكاران  10لي ،)2002( مكارانه
هايي كه بسامد پايه در ادامه به تعدادي ديگر از پژوهش. را نام برد )1386(همكاران و  اردكاني

  . شوداند اشاره ميرا با توجه به عواملي چون جنسيت، نژاد و دوزبانگي مورد بررسي قرار داده
و   14زمان هم ةبرانگيخت گفتارِ ةهاي بسامد پاي ويژگي ،)1982( 13و هولبروك 12هادسن

 .اند بررسي كرده 15گرِ فلوريداي با استفاده از تحليلپوست را  سياه ساالنِ بزرگ خوانيِ متن
بسامد پايه براي  و ميانگينِ هرتز 05/108بسامد پايه براي مردان ها، ميانگينِ  برمبناي يافته

-در مقايسه با آزمودنيپوست  هاي سياه آزمودنيميانگين بسامد پاية است و هرتز  80/180زنان 

با بررسي چهار مشخصة فيزيكي ) 1988(لزلي و همكاران  .باشدمي تر پاييند پوست هاي سفي
كودك دريافتند كه رابطة معناداري ميان بسامد و جنسيت وجود دارد و بسامد  121صوت 

آشفتگي شدت بسامد پايه و  ،)1994( 17ينزا و ساپي 16ساسمن. صوت در دختران باالتر است
. ساله مورد بررسي قرار دادند 9تا  6در زنان، مردان و كودكان را  [u] و [i]، [a]هاي  واكه

با توجه به نوع  ،بسامد پايهميانگين در  18تغييرات تحولي ازجمله نتايج اين بررسي، مشاهدة
، )1996( 20و مولر 19آوان. بودها  آزمودني ةدر هم ديگر، سو و جنسيت افراد ازسوي از يك واكه

 22دامنة گفتارو  21انحراف معيار زيروبمي، بسامد پايهترين  و پايين ميانگين بسامد پايه، باالترين

                                                 
1. Jo-A. Bachorowski 
2. M. J. Owren 
3. J. Zhang 
4. S. A. Xue 
5. D. Fucci 
6. T. L. Perry 
7. P. S. Whiteside 
8. P. Campisi 
9. L. Hou 
10. B. Lee 
11. E. Grabe 
12. A. I. Hudson 
13. A. Holbrook 
14 . prompted spontaneous  speech 

15. floridai 
16. J. E. Sussman 
17. C. Sapienza 
18. developmental 

19. Sh. N. Awan 
20. P. B. Mueller 
21. pitch sigma 
22. speaking range 
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آمريكاي و  آمريكايي -آفريقايي ،2سفيدپوست و مهد سنِدر  كودكانِ 1نواخت گفتار يك دررا 
بسامد پايه هاي نژادي مختلف و ميانگين  كه بين گروه اندگرفتهاند و نتيجه بررسي كرده 3التين

در گفتار  بسامد پايه ويژه، ميانگين به. تفاوت معناداري وجود دارد ٤تارپيوستار گفدر گفتار و 
  .است آمريكايي باالتر -آفريقاييكودكان در مقايسه با  آمريكاي التين،كودكان 
 ةسال دوزبان بزرگزنِ  9 با توجه به نمونة گفتار پيوستة ،)2006(و همكاران  5رگب آلتن
ها بررسي بسامد پايه را در دو زبانه ي،كانتون - ليسيسال انگ بزرگزنِ  9روسي و  - انگليسي

زبان انگليسي با روسي، كانتوني و ها در  آزمودني ةميانگين بسامد پايدر اين پژوهش  .اندكرده
نتايج . ه استمقايسه شد) انگليسي ةزبان تك سالِ زن بزرگ 10(گروه شاهد  ةميانگين بسامد پاي

روسي در زبان روسي نسبت به زبان انگليسي ميانگين  -سيهاي انگلي كه دوزبانه دهد مينشان 
 -هاي انگليسي براي دوزبانه ،با تغيير زبان ،ولي ميانگين بسامد پايه ،باالتري دارند ةبسامد پاي

را گروه تفاوت معناداري در زبان انگليسي در اين دو  بسامد پايهميانگين . اردكانتوني تفاوت ند
  . دهد نشان نمي

 ةسال 24تا  20دختر  12را در  7گفتار ةبسامد پاي ،)2008( و همكاران 6فلتتر- ارفش
مورد بررسي  انگليسي ةزبان دختر تك 12آلماني و  ةزبان دختر تك 12آلماني و  -انگليسي ةدوزبان

تفاوت وجود  ،هاي مختلف در زبان گفتار، ةدر ميزان بسامد پاي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه
 زبان داشتند يانگليس ةزبان تك زبان تفاوت معناداري با گويشورانِ آلماني ةزبان تك گويشورانِ. دارد
 ةزبان هاي تك و در مقايسه با آزمودني ،تري داشتند پايين گفتارِ ةكلي بسامد پايطور و به

افراد دوزبانه نيز تفاوت . نشان دادند گفتار ةزبان تغييرات كمتري در بسامد پاي يانگليس
هنگام  كه اي گونه ، بهدر دو زبان نشان دادند گفتار ةدر ميانگين بسامد پاي معناداري را

  .ندكرد به زبان آلماني استفاده مي باالتري نسبت كردن به زبان انگليسي از زيروبميِ صحبت
 30زن و 30شامل ،ساله 24تا  18دانشجويان را در پايه  ، بسامد)1380(بيات و شياسي 

 ،پايه در زنان بسامد دهد كه هاي اين پژوهش نشان مي يافته. اند ده، مورد بررسي قرار دامرد
قرباني و همكاران . هرتز بوده است 179تا  113بين ،و در مردان ،هرتز 286تا  188بين

 ةآوري نمون جمعزبان را با  فارس، كرد و ترك ايرانيِ صوت در مردان و زنانِ ةبسامد پاي، )1384(
8افزار دكتر اسپيچبا استفاده از نرمهايي به زبان فارسي  واندن جملهخ طريقاز ،ها آزمودني صوت 

                                                 
1. semitones 
2. white 
3. hispanic 
4. speaking range 

5. E. P. Altenberg 
6. Scharff- Rethfeldt,W 
7 .Speaking Fundamental Frequency (SFF) 
8. Dr. speech 
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زنان و مردان تفاوت  ةدر بسامد پاي ي پژوهش حاكي از آن است كهها يافته. اند بررسي كرده
اختالف  ،برحسب زبان مادري ،صوت ةبسامد پاي ةمقايس ولي .شود داري مشاهده ميامعن
 افراد در پايه بسامد تغييرات نيمرخ، )1389(ي و همكاران قربان. دهد نمينشان  را داريامعن

 در نفر 320 صداي پژوهش اين در .اند فارسي زبان را مورد بررسي قرار داده سالة 50 تا 9 عادي

ها با استفاده از نرم  واكه در پايه بسامد شده است و ميانگين آوري جمع عادي ساكت محيط
ِتغييرات  گر تفاوت در نيمرخ هاي پژوهش بيان يافته. تشده اس محاسبه افزار دكتر اسپيچ 

هاي توليد  واكه ةنيز بسامد پاي) 1390(محمدي و محمدي  .است مردان و زنان در پايه بسامد
را با استفاده از نرم افزار دكتر اسپيچ بررسي ) مرد 30زن و  30(دانشجو  60شده توسط 

، و حداقل بسامد پايه در  /i/ثر بسامد پايه در واكة اند كه حداك اند و به اين نتيجه رسيده كرده
  .طور معناداري بيشتر از مردان است است و بسامد پاية زنان به /a/واكة 
 

  روش پژوهش. 2

  ها  گردآوري داده. 1. 2

هاي  در شهر جويبار انجام شده است و جامعة آماري، دوزبانه 1386پژوهش حاضر در سال 
نمونة آماري شامل پنج نفر . ر جويبار در استان مازندران هستندفارسي ساكن شه -مازندراني

سال است كه با استفاده از  30فارسي با ميانگين سني  - دو زبانة مازندراني) مرد 3زن و  2(
ها در محيطي آرام و داده. گيريِ در دسترس از ميان افراد داوطلب انتخاب شدند روش نمونه

- اي گردآوري، با استفاده از ميكروفون و سيستم ضبط رايانهصرفا با حضور آزمودني و آزمونگر

متشكل از (ساخته  به انجام رسيده، آزموني محقق 1386ابزار اين پژوهش كه در سال . استشده
است كه روايي آن به تأييد متخصصانِ ) واژه در زبان فارسي 57واژه در زبان مازندراني و  57

هاي واكدار در سه ها و همخوانواكهآوا متشكل از  19زبان  در هر. اين حيطه رسيده است
-بررسي شده) واژة فارسي براي هر آوا 3واژة مازندراني و  3(جايگاه آغازي، مياني و پاياني واژه 

بار تلفظ كنند و به اين ترتيب،  براي هر آزمودني  ها خواسته شد تا هر واژه را سه از آزمودني. اند
دست داده  به) نمونه در مازندراني 171نمونه در فارسي و  171(نمونة تلفظ  342درمجموع 

گر  افزار تحليل با استفاده از نرم) نمونة صوت 1710شامل(آمده  دست هاي به درنهايت، داده. شد
  .تحليل شده است دكتر اسپيچ
شود كه ماهيت پيوستاريِ صوت موجب مي: جا توجه به چند نكته ضروري است در اين

ديگر تأثير بگذارند و به همين دليل سعي شده است تاحدامكان  تا حدي بر يك آواهاي مجاور
به عبارتي، آواهاي پس و پيشِ آواي موردنظر يا . ها در دو زبان، در بافت مشابه بررسي شوند آوا

در عين حال، از آنجا كه . باشندهاي اصلي، مشترك ميسان هستند و يا در برخي مشخصهيك
اند و توليد يك آواي معين در دو زبان، توسط شخصِ واحد صورت  نه بودهها دوزبا آزمودني
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هاي فيزيولوژيك آزمودني بر بسامد پايه تا حد زيادي كنترل شده  گرفته است، تأثير ويژگي
ها به كلِ جامعة آماري،  ها، تعميمِ يافته با اين وجود، با توجه به تعداد محدود آزمودني. است

  .شتر در اين حيطه استهاي بي مستلزم پژوهش

  

  ها يافته. 3
ديگر به تفكيك  ها و ازسوي سو به تفكيك آوا و آزمودني ميانگين بسامد پايه در هرزبان، ازيك

گرفته شد و  1آزمون تيو از طريق  spssافزار  سپس با استفاده از نرم. دست داده شد جنسيت به
ها با  در اين بخش، يافته. رار گرفتمعناداريِ تفاوت بين ميانگين بسامدها مورد ارزيابي ق

هايي از توصيف بسامد پاية هر  در ابتدا نمونه. شوند استفاده از آمار توصيفي و استنباطي بيان مي
  .شود آوا در قالب جدول ارائه مي

در زبان فارسي و ) واكة پسين، باز/ (a/، بسامد پايه و انحراف معيار آواي 1در جدول شمارة 
، ميانگين كل بسامد پايه در /  a/در مورد . ي هر آزمودني نشان داده شده استمازندراني و برا

، ولي ميانگين )24/191: هرتز، مازندراني 44/191: زبان فارسي(دو زبان تقريباً با هم برابر است 
: مرد: فارسي(اي دارد  هاي مرد و زن در هردو زبان تفاوت قابل مالحظه بسامد پايه در آزمودني

  ).18/219: ، زن30/163: مرد: هرتز، مازندراني 67/222: هرتز، زن 160.22
  تفكيك زبان و جنسيت به  /a/واكة ميانگين بسامد پايه و انحراف معيار. 1جدول 

  مازندراني  فارسي ها آزمودني جنسيت
  
  
  
  مرد
  

  ميانگين بسامد پايه  ميانگين بسامد پايه  
1  59/132  73/138 

2 79/153 21/173 

3 30/194 98/177 

 30/163 22/160  ميانگين كل مردها

  
 زن

1 70/227 02/221 

2 64/217 34/217 

 18/219 67/222 ميانگين كل زنان

 24/191 44/191 )زن و مرد(ميانگين كل  

  

                                                 
1 . T- test 
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را ) واكة پيشين، بسته/ ( i/ ، ميانگين بسامد پايه و انحراف معيار آواي 2جدول شمارة 
ميانگين بسامد پاية اين آوا در زبان مازندراني  .دهد نشان مي تفكيك زبان و جنسيت به
وجود تفاوت ميان  بااين. است) هرتز 30/193(كمي بيشتر از زبان فارسي ) هرتز 31/199(

 160.22: مرد: فارسي(هاي مرد و زن در اين نمونه نيز جالب توجه است  بسامد پايه در آزمودني
  ).18/219: ، زن30/163: مرد: هرتز، مازندراني 67/222: هرتز، زن

  
  تفكيك زبان و جنسيت به  /i/واكة  ميانگين بسامد پايه و انحراف معيار. 2جدول 

  مازندراني  فارسي ها آزمودني جنسيت

  
  

  مرد
  

  ميانگين بسامد پايه  ميانگين بسامد پايه  
1  42/149 83/155  
2 99/172 42/180 

3 25/162 57/179 

 94/171 55/161  ميانگين كل مردها

  
 زن

1 76/221 89/232 

2 36/228 49/220 

 69/226  06/225 ميانگين كل زنان

 31/199 30/193 )زن و مرد(ميانگين 

  
را ) همخوان خيشومي/ (m/، ميانگين بسامد پايه و انحراف معيار آواي 3جدول شمارة 

در زبان / m/كل بسامد پاية ها، ميانگين  برمبناي يافته. دهد تفكيك زبان و جنسيت نشان مي به
همانند ). هرتز 37/188هرتز و  62/192ترتيب  به(فارسي كمي بيشتر از زبان مازندراني است 

: مرد: فارسي(هاي مرد و زن چشمگير است  هاي پيشين، تفاوت بسامد پايه در آزمودني نمونه
 )هرتز 211/ 01: هرتز، زن 73/145: مرد: هرتز، مازندراني 31/223: هرتز، زن 93/161

ها به شرح باال،  تفكيك زبان و آزمودني آمده براي هر آوا به دست از ارائة بسامد پاية به پس
)  5و  4شمارة  هاي جدول(آمده از محاسبات، در قالبِ جدول كلي  دست هاي كلِ به ميانگين

ها،  واكه ها، نيم اكهو: شرح است ها در اين دو جدول به اين ترتيبِ ارائة آوا. نمايش در آمده است به
در ادامه، نمودارهاي خطيِ توصيف . ها ها و انسايشي ها، سايشي ها، انسدادي ها، خيشومي روان
 .هاي اصليِ پژوهش نيز ارائه شده است يافته
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  تفكيك آزمودني، زبان و جنسيت به /m/  ميانگين بسامد پايه و انحراف معيار همخوان. 3جدول 

  مازندراني  فارسي ها آزمودني جنسيت
  
  

  مرد
  

  ميانگين بسامد پايه  ميانگين بسامد پايه  
1  161.45 151.94  
2 160.03 187.18 

3 164.32  158.09 

 165.73 161.93  ميانگين كل مردها

  
 زن

1 218.63 210.16 

2 228.00 211.86 

 211.01  223.31 ميانگين كل زنان

 37/188 62/192 )زن و مرد(ميانگين  

  
 

هاي   ها در آزمودني گوياي آن است كه بسامد پاية همة آوا 4شده در جدول  هاي ارائه داده
هاي زن، در  باالترين بسامد پايه در آزمودني. هاي مرد است زن باالتر از بسامد پاية آزمودني

امد ترين بس و پايين) هرتز 72/239: هرتز و مازندراني 13/237: فارسي( /u/هردو زبان، به آواي 
تعلق ) هرتز 75/209( /dʒ/و در زبان مازندراني به ) هرتز d/ )38/212/پايه، در زبان فارسي به 

هرتز و  27/179: فارسي( /u/هاي مرد باالترين بسامد پايه، در هردو زبان، به  در آزمودني. دارد
و در ) 02/143( /l/ترين بسامد پايه در فارسي در تعلق دارد و پايين) هرتز 14/193: مازندراني

  ).2و  1نمودار (  شود مشاهده مي) g/ )91/143/مازندراني در 
و  2/208: فارسي( /u/، در هردو زبان، باالترين بسامد پايه به آواي 5مطابق جدول 

) 62/179( /ʒ/ترين بسامد پايه، در زبان فارسي، به آواي  پايين. تعلق دارد) 43/216: مازندراني
  ).4و  3نمودار ( مربوط است ) g/ )60/177/ و در زبان مازندراني به
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  تفكيك زبان و جنسيت دار در فارسي و مازندراني به هاي واك ميانگين بسامد پاية آوا. 4جدول 

    فارسي  مازندراني
  آوا

  
  ميانگين بسامد پايه  ميانگين بسامد پايه  رديف

  مرد  زن  مرد  زن
69/226  97/171  06/225  55/161  /i/ 1 

58/225  32/175  32/225  92/169  /e/ 2  
30/225  45/177  45/222 84/165  /æ/ 3  
18/219  30/163  67/222  22/160  /a/ 4  
97/228  71/162  07/236  13/174  /o/ 5  
72/239  14/193  13/237  27/179  /u/ 6  
09/222  34/178  25/225  30/168  /j/ 7  

21/221  30/170  65/230  02/143  /l/ 8  
55/224  92/160  51/226  12/157  /r/ 9  
01/211l  73/165  31/223  93/161  /m/ 10  
10/213  96/156  01/213  62/156  /n/ 11  
05/218  36/170  18/213  67/170  /b/ 12  
02/220  168  38/212  64/155  /d/ 13  
30/211  91/143  40/212  64/155  /g/ 14  
44/215  17/165  94/216  92/162  /G/ 15  
96/212  33/158  81/228  20/156  /v/ 16  
92/210  08/157  31/219  65/154  /z/ 17  
66/214  69/162  12/226  13/164  /ʒ/ 18  
75/209  76/166  90/229  03/172  /dʒ/ 19  
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  :اند تصوير كشيده را به 4شده در جدول  هاي ارائه ، داده 2و  1نمودارهاي 
  

  
  در زبان فارسي تفكيك جنسيت ها به در آزمودنيدار اي واكآواه مد پايهمقايسة ميانگين بسا. 1نمودار 

 
 

  

  
  در زبان مازندراني تفكيك جنسيت ها به مقايسة ميانگين بسامد پايه در آزمودني. 2نمودار 
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 تفكيك زبان به آواميانگين كل بسامد پاية هر . 5جدول 

ف
ردي

  

  
  ها آوا

  فارسي  مازندراني

ميانگين كل بسامد   
  يهپا

  )مرد و زن(

  ميانگين كل بسامد پايه 
  )مرد و زن(

1 /i/ 31/199  30/193  

2  /e/ 45/200  62/197  

3  /æ/ 37/201  14/194  

4  /a/ 24/191  44/191  

5  /o/ 84/195  10/205  

6  /u/ 43/216  2/208  

7  /j/ 21/200  77/196  

8  /l/ 75/195  83/186  

9  /r/ 73/192  81/191  

10  /m/ 37/188  62/192  

11  /n/ 03/185  82/184 

12  /b/ 20/194  89/191  

13  /d/ 01/194  01/184  

14  /g/ 60/177  02/184  

15  /G/ 30/190  93/189  

16  /v/ 64/185  50/192  

17  /z/ 184  98/186  

18  /ʒ/ 67/188  12/195  

19  /dʒ/ 25/188  96/200  

 

 

دهد كه در هردو زبان  شان ميبررسي ميانگين كل بسامد پاية واكه در فارسي و مازندراني ن
است، و باالترين ) 24/191هرتز و مازندراني  44/191فارسي ( /a/كمترين بسامد پايه به واكة 

 3چنين نمودار  هم. تعلق دارد) 43/216هرتز و مازندراني  2/208فارسي ( /u/بسامد پايه به آوا 
 .اند زبان تقريباٌ مشابه هاي مختلف در دو دهد كه الگوي تغيير بسامد در واكه نشان مي
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  در فارسي و مازندراني) مردان و زنان(ها  ميانگين كل بسامد پاية واكه. 3نمودار 

  

ها  شود كه در زبان فارسي، باالترين بسامد پايه در همخوان مشاهده مي 4در نمودار 

) هرتز 77/196برابر با ( /j/و ) هرتز 96/200برابر با ( /dʒ/ ترتيب به همخوان انسايشي به
تعلق ) هرتز g/ 02/184/هرتز و  01/184برابر با ( /d/ترين بسامد پايه به  مربوط است، و پايين

برابر با ( /l/و ) هرتز 21/200برابر با ( /j/در زبان مازندراني باالترين بسامد پايه در . دارد
يب تتر ترين بسامد پايه در زبان مازندراني به حال پايين درعين. شود مشاهده مي) هرتز 75/195

  .تعلق دارد) هرتز 184برابر با ( /z/و ) هرتز60/177برابر با ( /g/به آوا 

  

  
 در فارسي و مازندراني) مردان و زنان(ها  ميانگين كل بسامد پاية همخوان. 4نمودار 

  

ها نشان  يافته. ده استها ارائه ش ميانگين بسامد پاية هريك از آزمودني 6در جدول شمارة 
در چهار . ها بسامد پايه در زبان مازندراني و فارسي متفاوت است دهد كه در همة آزمودني مي

  .آزمودني بسامد پايه در مازندراني باالتر از فارسي است
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  ها هاي صوت توليدشده توسط هريك از آزمودني ميانگين بسامد پاية نمونه. 6جدول 

  )هرتز(بسامد   زبان  
  91/150  فارسي  1آزمودني 

  28/153  مازندراني
  51/171  فارسي  2آزمودني 

  63/177  مازندراني
  63/161  فارسي  3آزمودني 

  42/169  مازندراني
  53/212  فارسي  4آزمودني 

  31/219  مازندراني
  14/223  فارسي  5آزمودني 

  61/218  مازندراني

  

كردنِ معناداربودن يا نبودنِ  آمده و مشخص دست منظور تحليل نتايجِ به درنهايت، به
نتايج اين تحليلِ آماري با استفاده از . استفاده شده است spssها، از نرم افزار آماري  تفاوت

نتايج تحليلِ آماري نشان . ارائه شده است 8و  7 هاي نيز در جدول 1آزمون غيرپارامتريك تي
اي زن و مرد معنادار است، ولي تفاوت بسامد پايه ه دهد كه تفاوت بسامد پايه در آزمودني مي

 F، كه 2با توجه به آزمون لونترتيب،  اين به. بين دو زبان فارسي و مازندراني معنادار نيست
است و  203/4و براي زبان مازندراني برابر با  147/0آمده براي زبان فارسي برابر با  دست به

ها برابر تلقي  شود و واريانس فرضِ صفر رد نميمعنادار نيستند،  05/0كدام در سطح  هيچ
آزادي  و درجة) =t -540/6برابر با (آمده در زبان فارسي  دست با توجه به مقدار تيِ به. شوند مي

) 3(df= معنادار است 01/0هاي مرد و زن در سطح كمتر از  ها در آزمودني ، بسامد پاية آوا .
، و درجة )=t -649/5برابر با (آمده  دست مقدار تيِ به چنين در زبان مازندراني، با توجه به هم

هاي مرد و زن در سطح كمتر از  ها در آزمودني ، تفاوت ميانگين بسامد پاية آوا (df= 3)آزادي
  .معنادار است 05/0

 
 
 

  

                                                 
1 . T- test 
2. Levene’s test 
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  هاي زن و مرد در فارسي و مازندراني مقايسة ميانگين بسامد پايه در آزمودني. 7جدول 

  جنسيت   
  زبان

  سطح معناداري ) t  (مقدار تي )df(درجة آزادي   زن   مرد

  P>01/0  -540/6  3  83/217  35/161  فارسي

   P>05/0  -649/5  3  96/218  78/166  مازندراني

  
 05/0تر از  بزرگ  pكه مقدار شود، با توجه به اين مشاهده مي 8كه در جدول  چنان هم

)05/0p>  (رسي و مازندراني معنادار نيستاست، تفاوت بين بسامد پايه در زبان فا. 

  
  مقايسة ميانگين بسامد پايه بين زبان فارسي و مازندراني. 8جدول 

  
  

انحراف  N  ميانگين
  معيار

درجة 
  آزادي

T  سطح
 معناداري

  -644/1  4  00/32  5  944/183  فارسي
  

05/0p>  

  4  9/29  5  65/187  مازندراني

  

  گيري بحث و نتيجه. 4

به فارسي  داربودنِ تفاوت بسامد پاية صوت در زبان مازندراني نسبتفرضية پژوهش حاضر، معنا
ديگر،  عبارت به. از بررسيِ نتايج، فرضية صفر پژوهش مورد تأييد قرار گرفت اما پس. بوده است

ترتيب،  اين به .تغييرات بسامد پايه در زبان فارسي و مازندراني، در افراد دوزبانه معنادار نيست
بر معنادارنبودنِ اختالف بسامد  ، مبني)51: 1384(قرباني و همكاران هاي  فتهپژوهش حاضر با يا

همخواني زبان فارسي،  ، فارس و كرد، حينِ خواندنِ يك متن به پايه در زنان مردانِ ايرانيِ ترك
هاي مختلف را معنادار  اند كه تفاوت بسامد پايه در زبان هايي نيز بوده وجود پژوهش بااين. دارد
اند كه بسامد پاية گفتار  ، كه نشان داده)123: 2008(و همكاران  فلتتر- اسكارفاند، مانند  يافته
است و  تر زبان پايين يانگليس ةزبان تك گويشورانِدر مقايسه با زبان  آلماني ةزبان تك ويشورانِدر گ

بسامد  گينافراد دوزبانه نيز تفاوت معناداري را در ميان.  (p<0.0001) است معنادارتفاوتشان 
كردن به زبان انگليسي از  هنگام صحبت كه اي گونه ، بهنشان دادند ،در دو زبان پاية گفتار،

نيز  )89: 2006(برگ و همكاران  آلتن. ندكرد به زبان آلماني استفاده مي باالتري نسبت زيروبميِ
ليسي ميانگين به زبان انگ روسي در زبان روسي نسبت -هاي انگليسي كه دوزبانه اند هنشان داد
ميانگين بسامد پايه با تغيير  البته در بخش ديگري از پژوهش، كه به. باالتري دارند ةبسامد پاي
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ها تفاوت معناداري را بين دو زبان  كند، يافته اشاره ميكانتوني   -هاي انگليسي زبان براي دوزبانه
هايي نيز تفاوت بين بسامد  پژوهش. اند، كه اين نكته با پژوهش حاضر همخواني دارد نشان نداده

آوان و  )1982(هادسن و هولبروك اند، مانند  پايه در نژادهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده
  .كند هايشان تفاوت بين بسامد پايه در نژادهاي مختلف را تأييد مي كه يافته )1996(و مولر 

هاي زن، درمقايسه با  مودنيهاي پژوهشِ حاضر باالتربودنِ بسامد پايه در آز از ديگر يافته
دهد كه تفاوت بين  هاي پژوهش، نشان مي ، در بخش يافته7جدول . هاي مرد است آزمودني

ترتيب از اين جنبه  اين به. معنادار است مازندراني هاي زن و مرد در فارسي و بسامد پاية آزمودني
قرباني و همكاران مثال،  رايب. شوندهاي پيشينِ داخلي و خارجي تأييد مي هاي پژوهش نيز يافته

و اند و لزلي به معناداربودنِ تفاوت بسامد پايه بين زنان و مردان اشاره داشته) 51: 1384(
وجود   قوي اي لحاظ آماري بين بسامد و جنسيت رابطه بهمعتقدند  نيز  )312: 1988( همكاران

نيز در  )25: 1982(ك هادسن و هولبرو. دارد و باالترين بسامدها مربوط به دختران است
 80/188را حدود  و براي زنان هرتز 05/108 را بسامد پايه براي مردانپژوهش خود ميانگين 

سايد  معناداربودنِ تفاوت بسامد پايه در مردان و زنان با پژوهش وايت. اند كردههرتز گزارش 
كه  اند هنشان داديز ن) 1841: 1991(وو و چيلدرز براين  عالوه. نيز همخواني دارد) 464: 2001(

ديگر  ازسوي. كندمي ها صحيح عمل ها در تعيين جنسيت گوينده واكهپايه تفاوت در بسامد 
دهد كه  هاي مختلف نشان مي هاي اين پژوهش درمورد مقايسة بسامد پايه در آوا يافته
محمدي و ش ، كه با پژوه)3نمودار (تعلق دارد  /a/ترين بسامد پايه در هردو زبان به آوا  پايين

  .همخواني دارد) 1390(محمدي 
 -هـاي مازنـدراني   كه نمونة آماريِ پژوهشِ حاضر، معرف جامعة دو زبانـه  البته با توجه به اين

هاي ايراني  ديگر پژوهش ازسوي. توان نتايج را به كلِ جامعة آماري تعميم داد فارسي نيست، نمي
ي ماننـد كشـش، تأكيـد، بلنـديِ صـوت،      اند كـه عوامـل بسـيار    و خارجيِ اين حيطه نشان داده

. قبيل، در ميـزان بسـامد پايـه تـأثير دارنـد      هاي فيزيولوژيك، بافت آوايي و مواردي ازاين ويژگي
. پـذير نيسـتند   ها اين نكته ذكر شده است كه نتايج، صددرصد تعمـيم  درواقع در بيشترِ پژوهش

هـاي آينـده    هترشـدنِ كيفيـت پـژوهش   تواند به ب وجود انجام هر پژوهشي در اين زمينه مي بااين
 .كمك كند
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