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  هچكيد

به بررسي موسيقي در   Zoomusicology.مطالعه موسيقي است با ديدگاهي زيست شناسانه (Biomusicology)موسيقي شناسي زيستي 
در ارتباط ما  صوت و نقش آن -بر حيوانات ب  تاثير موسيقي -الف : شود شامل ميان حيوانات مي پردازد و مي تواند با دو عنوان مطرح

يكي از بهترين نمونه هاي كاركرد رفتاري توليد صدا را مي توان بين  .صدا در حيوانات بيشتر جنبه ارتباطي داردتوليد  .بين همنوعانشان
ها و  زيست شناسان براين باورند كه گنجشك ها در دسته هاي دوتايي و سه تايي قطعاتي اجرا مي كنند كه حتي كليه فاصله .پرندگان يافت

در اين مطالعه سعي شده بنيان موسيقايي اصوات توليد شده مابين پرندگان مورد . ال در آن رعايت مي شودزمان موسيقي تا يكصدم ثانيه كام
پرستوي شكم سفيد جمع آوري شد و توسط نرم افزار و  توكاي بال قرمزدو گونه از پرندگان نمونه هايي از اصوات . بررسي قرار گيرد

TF32 و تعيين اساس موسيقايي اصوات از نرم افزار  سپس براي مقايسات شنيداري. آناليز گرديد SCALAدر نتيجه با  .استفاده گرديد
فاصله موسيقايي اصلي در شكل موج را  3توجه به طيف صدا و مقايسه شنيداري مشخص شد، مي توان در صداي توكاي بال قرمز 

 .سمتي مساوي درجات ميكروتونال را نشان مي دهندق 96اگر صداي اول را پايه فرض نماييم اصوات ديگر در محدوده گام . تشخيص داد
اگر صداي اول را پايه فرض نماييم اصوات . فاصله موسيقايي اصلي را تشخيص داد 4همچنين مي توان در صداي پرستوي شكم سفيد 

 .ديگر در محدوده گام با قسمت هاي مساوي درجات موسيقايي ميكروتونال را سر مي دهند

  پرستوي شكم سفيد، توكاي بال قرمز گام ميكروتونال، ،زيستي موسيقي :كليديواژگان 
 

  مقدمه
از جمله گرايش هايي كه در اين  .مطالعه موسيقي است با ديدگاهي زيست شناسانه Biomusicologyموسيقي شناسي زيستي يا 

مغز و سيستم عصبي در رابطه با  شامل بررسي فرايند هاي شكل گرفته در موسيقي شناسي عصبي - الف زمينه وجود دارد عبارتند از 
 - شامل بررسي كاركرد و فوايد موسيقي و مظاهر موسيقي و رفتار موسيقايي در سطح جهان ج موسيقي شناسي انطباقي  - موسيقي ب 

گرايش ديگري است كه تالش دارد بينشي زيست شناسانه براي موسيقي درماني، كاربرد موسيقي در  موسيقي شناسي زيستي كاربردي
در اين دانش جنبه هاي موسيقايي اصوات توليدي . را فراهم نمايد.... فزايش يادگيري، تاثير موسيقي در بهينه سازي رفتار جمعي و ا

مطالعه جانورشناسي است با ديدگاهي موسيقي شناسانه كه به   Zoomusicology.توسط جانوران مورد بررسي قرار مي گيرد
صوت  - بر حيوانات  ب  تاثير موسيقي - الف : شود شامل پردازد و مي تواند به دو عنوان تبديل بررسي موسيقي در ميان حيوانات مي

 Jean Jacquesنظريه  - الف : پاره اي از نظريات مطرح در اين دانش عبارتند از .در ارتباطات مابين همنوعانشان و نقش آن
Nattiez : اين انسان است كه تصميم مي گيرد آرايه هاي صوتي با منشاء انساني و غير انساني را موسيقايي يا غير موسيقايي بداند ب

اگر حضور موسيقي در بين موجودات ديگر پذيرفته شود آنگاه بايد در تعاريف موجود از : Francois Bernard Macheنظريه  - 
بايد گفت كه . شكل مي گيرد Transformationو  Repetitionاو نشان داد كه آواز پرندگان بر اساس . دموسيقي تجديد نظر كر
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م گونه خود و يا بين آن موجود ارتباطات موجود زنده مي تواند بين يك موجود با ه. حيوانات بيشتر جنبه ارتباطي دارد توليد صدا در
غذا، ارتباطات جنسي، مراقبت از نوزادان،  انواع ارتباطات مي تواند در جهت يافتن. موجودات غير همگونه خود وجود داشته باشد و

ا را مي توان يكي از بهترين نمونه هاي كاركرد رفتاري توليد صد .تسليم، جهت يابي و غيره باشد رفتار فرار از صياد، رفتار اطاعت و
جنس نر در بين پرندگان اغلب جهت همسر يابي و تعيين محدوده خود آواز سر مي دهد گرچه مي توان . در بين پرندگان يافت كرد

طبق پاره اي از تعاريف موجود در پرنده . كيفيت آواز نشان دهنده قدرت پرنده نر است. همسرايي نر و ماده را نيز مشاهده نمود
معموال اصوات طوالني دلپذيري است كه به گوش خوش آيند و داراي ساختاري  (Bird Song)، آواز پرنده )Ornithology(شناسي 

اري آگاهي دهنده و ابز Callآواز معموال حالتي عاشقانه داشته در حاليكه . مي نامند Callتكراري است، درحالي كه اصوات كوتاه را 
زيست . پرنده آواز را معموال در حالت نشسته سر مي دهد اما بعضي از گونه ها در حال پرواز نيز نغمه سرايي مي كنند. ارتباطي است

ها و زمان  گنجشك ها در دستجات دوتايي و سه تايي قطعات جالبي اجرا مي كنند كه حتي كليه فاصله شناسان براين باورند كه
با مهارت قطعه اي را به اتفاق اجرا مي كنند كه انسان  تا يكصدم ثانيه كامال در آن رعايت مي شود و گاهي دو پرنده آنچنان موسيقي

 .گيرند پرندگان بقدري به موسيقي عالقمندند كه قطعات مختلف را از يكديگر فرا مي. مي خواند  تصور مي كند فقط يك پرنده آن را
نوع مختلف از پرندگان نغمه خوان مشخص شد كه توالي زماني نغمه خواني اين  57  ري شده در مورد با بررسي اطالعات جمع آو

هرچه ارتفاع النه مرغان نغمه خوان باالتر و  .شود مرغان با توجه به ارتفاع النه آن ها از سطح زمين و نيز درشتي چشمانشان تعيين مي
ها با يك فرضيه قديمي در خصوص زمان شروع و خاتمه  اين يافته .ن ها زودتر استهرچه قوت ديد آن ها بيشتر، آغاز نغمه خواني آ
بر اساس اين فرضيه مرغان نغمه خوان زماني آوازه خواني را در هنگام صبحگاه آغاز . نغمه خواني مرغان سحري هماهنگي كامل دارد

ص مرغان شكاري و ديگر مهاجماني باشند كه با صداي آواز كنند كه محيط به اندازه كافي روشن شده باشد تا آن ها قادر به تشخي مي
يابد كه نور در  همچنين بر طبق اين فرضيه نغمه خواني مرغان زماني پايان مي. شود آن ها به محدوده زيست اين مرغان نزديك مي

مرغ مگس خوار در طلب زوج  .اي زياد شده باشد كه اين مرغان بتوانند وجود غذا را در اطراف خود تشخيص دهند محيط به اندازه
ترانه هاي خود را به يك سوم در همسر خود را پيدا مي كنند تعداد ترانه مي خواند، اين پرندگان وقتي  3600خود روزانه نزديك به 

اين كه  بعضي از ملخ ها با پاهايشان صحبت مي كنند بعضي ديگر نيز بال هاي جلو خود را به هم مي مالند و يا. روز تقليل مي دهند
به هر صورت صداهايي كه ملخ ها ايجاد مي كنند بنا به قواعد بسيار منظمي به جمالت و كلماتي مابين آن . فك ها را به هم مي سايند

بخش توليد صدا در . حيوان مي تواند با تغيير تعداد دندانه هايي كه بر بال ها مي سايد صداهاي مختلفي ايجاد كند. ها تبديل مي شود
به حالت رزونانس در مي  Medial Tympanicاين بخش در انتهاي ناي قرار داشته و بر اثر ارتعاش پرده . نامند Syrinxن را پرندگا

از طرفي بعضي از . با تغيير كشش و فشار هوا حجم و ارتفاع صدا تغيير مي كند. اين پرده بر اثر فشار هوا به ارتعاش در مي آيد. آيد
ظر مي رسد به ن. گونه ها توانايي كنترل دو جانبه بخش توليد صدا را داشته به اين ترتيب مي توانند در يك لحظه دو صدا توليد كنند

صداي پرندگاني كه در جنگل هاي انبوه زندگي مي كنند فركانس بمتر داشته و از صداي زير پرندگان نواحي علف خيز كش دارتر 
آواز هر گونه از پرندگان مختص به خود بوده و از گونه ديگر . از طرفي در نواحي شهري صداي پرندگان زيرتر و بلندتر است. است

وي از جمعيت گونه بر اثر آموزش مي تواند با حفظ مشخصات اصلي صوتي گونه، صداي خاص خود را متفاوت است و هر عض
پرستوي شكم سفيد و  در اين مطالعه سعي شده بنيان موسيقايي اصوات توليد شده مابين پرندگان توكاي بال قرمز. داشته باشد

  .مشخص شود
  
  



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(اد اسالمي واحد خوراسگان دانشگاه آز

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  

  ها مواد و روش
پرستوي شكم و  ش صوت در ارتباطات مابين دو گونه از پرندگان به نام هاي توكاي بال قرمزدر اين تحقيق به بررسي ماهيت و نق 

نمودارها رسم و آناليز   TF32نمونه هايي از اصوات هر كدام از پرندگان جمع آوري شد و توسط نرم افزار. سفيد پرداخته شده است
  .استفاده گرديد Scalaات از نرم افزار سپس براي مقايسات شنيداري و تعيين اساس موسيقايي اصو. گرديد

 
  نتايج و بحث

در نمونه . از امريكاي شمالي تا امريكاي مركزي گسترده است اين پرنده: )Agelaius phoeniceus( توكاي بال قرمزبررسي صداي 
و  2بخشهايي مانند  -الف : )1شكل ( دو ساختار صوتي را مي توان مشاهده كرد  TF32آناليز شده صداي اين پرنده توسط نرم افزار

ميلي ثانيه تحت  377تا  216در شكل موج صدا كه نشان دهنده نويز بوده و گستره اي از فركانس ها را در زماني كوتاه حدود  4
كه سوت مانند و كشيده بوده و اغلب فقط داراي صداي پايه اند وازطرفي  8 ، 5 ، 3 ، 1بخشهايي مانند  -پوشش قرار مي دهد ب 

در طيف صدا همچنين مي توان صدايي متناوب با ارتفاع . نيز مي باشند 8و  5دهنده يك تغيير فركانسي در محدوده اصوات  نشان
را  1اگر صداي  .ميلي ثانيه بوده و احتماال مربوط به جيرجيرك است 1450صوتي باال را مشاهده نمود كه داراي فاصله زماني حدود 

سنت كه  475داراي فاصله اي حدود  3صداي  - الف  :قسمتي مساوي عبارتند از 96محدوده گام  پايه فرض نماييم اصوات ديگر در
به . سنت تغيير مي يابد 1075سنت كه به حدود  1062.5داراي فاصله اي حدود  5صداي  - ب  سنت تغيير مي يابد 512.5به حدود 

  .درا سر مي دهاين ترتيب مي توان گفت اين پرنده در آواز خود درجات ميكروتونال 

  
  آناليز صداي توكاي بال قرمز -  1شكل 

هاي سنگي مرتفع و گاهي در  به طور عمده در كوهستان اين پرنده: )Tachymarptis melba( پرستوي شكم سفيدبررسي صداي 
 TF32نرم افزار  در نمونه آناليز شده صداي اين پرنده توسط. هاي متروك ديده مي شود هاي مشرف به دريا و در ساختمان صخره

آنچنانكه ازطيف صدا و . )2شكل ( ديده مي شود كه سوت مانند و كشيده بوده و اغلب فقط داراي صداي پايه اند 9تا  1بخشهاي 
در شكل  6و  5، 4، 3فاصله موسيقايي اصلي، اصوات  4مشخص شد، مي توان در صداي پرنده  Scalaمقايسه شنيداري با نرم افزار 

  .اصوات ديگر در محدوده گام با قسمت هاي مساوي درجات ميكروتونال را نشان مي دهند بدانيمرا پايه  1ر صداي اگ. ديدموج را 
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 آناليز صداي پرستوي شكم سفيد - 2شكل 

  
  كلي گيري نتيجه

پرندگان  اينبا توجه به تغييرات فواصل اصوات در محدوده گام مشخص، طيف صدا و مقايسه شنيداري مشخص شد،  آنچنانكه از 
  .در آواز خود درجات موسيقايي ميكروتونال را سر مي دهند
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Abstract 
Biomusicology is the study of music from a biological point of view. Zoomusicology is the study of 
the music of animals that can be considered both as including (1) Effect of music on animals (2) 
Voice and its role in the relationship between together. Most aspects of sound performances in 
animals are associated. One of the best sound behavioral performances can be found among birds. 
Biologists believe that the sparrow intone musical tract that even musical interval and time upto 
0.01 seconds in the binary and ternary groups to fully accuracy.  In this study, musical sounds 
produced between birds to be examined. Samples of sounds from two species of birds, including 
Agelaius phoeniceus and Tachymarptis melba were collected and were analyzed by TF32 software. 
Then audio comparisons and musical sounds are determined by Scala software was used. As a 
result, the spectrograms and compared to audio was determined and can be diagnosed 3 main 
musical intervals in the Agelaius phoeniceus sound. If we assume that the first voice is a base 
sound, in musical gamut of 96 equal parts, other sounds are microtonal musical degrees. Also can 
be diagnosed 4 main musical intervals in the Tachymarptis Melba. If we assume that the first voice 
is base sound, in musical gamut with equal parts, other sounds are microtonal musical degrees. 
Keywords: Biomusicology, Microtonal gamut, Agelaius phoeniceus, Tachymarptis melba 


