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چکیده
های اصلی دستگاه شور   در شناسایی گوشه سِپسترالزمانی، طیفی و   ویژگی 28هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان اهمیت هر یک از 

و بهه تفکیهک اههار     ردیف میرزا عبداهلل براساس، ای متشکل از شش گوشۀ اصلیِ دستگاه شور داده  بوده است. در این پژوهش، ابتدا پایگاه

های شنیداری در  منظور بررسی میزان اهمیت هر یک از ویژگی بهایجاد شد.  قطعه ضبط و 873 مجموع درو  طربَتار، سنتور و بَ ساز تار، سه

سپس از بهین  افزار متلب امتیازدهی شده و  ویژگی صوتی در نرم 28ها از یکدیگر، ابتدا با استفاده از مقیاس فیشر، هر یک از  تفکیک گوشه

ها از یکدیگر،  امکان جداسازی گوشه ی،خط یزتما )آنالیز( بند واکافت دسته، سه ویژگی برتر انتخاب شدند. در مرحله بعد، با استفاده از ها آن

ده، شه  اسهتخرا  ویژگهی   28کهه در بهین    نهد نتایج پژوهش نشان دادصورت کلی بررسی شد.  جداگانه و نیز به طور بهبرای هر یک از سازها 

های زمانی و طیفی وضعیت بهتری  ها از یکدیگر کسب کردند و نسبت به ویژگی پسترال باالترین امتیاز را در جداسازی گوشهسِهای  ویژگی

ههای   ویژگهی  ینکها با، توانایی تفکیک و شناسایی شش گوشه اصلی دستگاه شور را نداشتند.  ها یک از این ویژگی  داشتند؛ ولی در کل، هیچ

فرد  ماهیت منحصربه یلبه دلدارند،  خصوص شناسایی سبک موسیقی به و شنیداری کارکرد قابل قبولی در شناسایی خودکار موسیقی غربی

 ، از کارآمدی الزم برخوردار نیستند.ی موسیقی سنتی ایرانیها موسیقی سنتی ایرانی، در تفکیک و شناسایی گوشه

 

 .بند دسته، موسیقایی  بازیابی اطالعات موسیقایی، شناسایی خودکار، استخرا  ویژگی ،ایرانیسنتی  یقیموس ها:کلیدواژه

 

قدمهم.1

گهاه،   ههای شهور، سهه    به نام) 8هفت دستگاهِ موسیقی ایرانی

و پایهه   ( اساسگاه پنج اهارگاه، ماهور، همایون، نوا و راست

موسیقی رسهمی  را  ها توان آن موسیقی در ایران بوده و می


  :نویسنده پاسخگوamirvafa@gmail.com 

های قدیم موسیقی، از قرن نهم هجهری بهه بعهد، بهه جهای       کتاب در 8

اسهتفاده شهده   « دسهتگاه »، از واژه «شَهد  »و « پرده»، «مقام»های  واژه

تهوان بهه    ها، می مقام(. از مشهورترین 44، ص 8312است )فخرالدینی، 

[. در 8ق( اشهاره کهرد     .هه 413-483)  الدین اُرمَوی دوازده مقام صفی

حال حاضر، تنها شش مقهام از ایهن دوازده مقهام حفهه شهده اسهت و       

 [.2موسیقی دستگاهی ایران موجود است  فواصل آن در 

دستگاه شور را مادر موسهیقی  در این میان،  کشور دانست.

ههای ایرانهی از همهه     دسهتگاه  بهینِ انهد و در   ایرانی خوانده

تر است. آوازهای مستقلی که جزء شهور محسهوب    گسترده

قرار هستند: ابوعطا، بیهات تهر ، افشهاری،      این شوند از می

از ، هها آواز هها و  دسهتگاه . ههر یهک از   2بیات کهرد و دشهتی  


 82، ص 8347اهلل خالقی و مرتضی حنانه )حنانهه،   اون روح افرادی 2

تهر   ( با این منطق که ارتباط بین دستگاه شور و متعلقاتش، واضه  43و 

ههای اهارگانهه را    تهر از آن اسهت کهه بتهوان ههر یهک از مقهام        و قهوی 

بنهدی فهوق    قائل به دستهدستگاهی مستقل و جداگانه به حساب آورد، 

ها و آوازهای موسیقی سنتی ایرانهی هسهتند و ایهن دیهدگاه      از دستگاه

اسهاتیدی اهون حسهینقلی،      امروزه نیز متداول و رایج شده و در ردیف

کار رفته است. با این حهال، اسهاتیدی    هخان نیز ب میرزاعبداهلل و درویش
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. در [3 انهد   شهده های کواکی به نام گوشه تشکیل  ملودی

دسهتگاه   شش گوشه اصهلیِ شناسایی خودکارِ این پژوهش، 

، طیفهی و  یزمهان  یداریشهن های  با استفاده از ویژگی، شور

 مورد بررسی قرار گرفته است. سِپسترال

های اخیر بسیار  ، در سالمحتوای موسیقی لیتحل و  هیتجز

قرار گرفتهه   8عالمتپردازش پژوهشگران حوزه مورد توجه 

تهها بههه امههروز، در منههاب  و متههون مختلههف،   و  [4  اسههت

شناسههایی و متنههوعی بههرای   2هههای شههنیداری  ویژگههی

پیشههنهاد و ارائههه  اسههاس محتههوابر موسههیقیبنههدی  دسههته

در زمینه شناسهایی   شده انجامهای  پژوهش تر یشب .ندا شده

، در موسیقی کالسیک غربی بندی خودکار موسیقی و دسته

ها، سهازها،   سبکو مقوله اصلیِ: شناسایی   و در شش زمینه

و  4ملهودی یا  3وحال قطعات، آثار مشابه )کپی(، آکورد حس

 اند. بوده (7مُدیا  4تُنالیته) 5گامنیز 

موسهیقی، بهه معنهای     عالمهت بنهدی   بندی یا طبقهه  دسته

 1ههای ها/دسهته  موسهیقی اسهت بهه کهالس     عالئهم تقسیمِ 

، گهر ید عبهارت  بهه  هایی کهه دارنهد.  اساس ویژگیمختلف، بر

ینهد  ادر فر بنهدی  ههای دسهته   سهامانه تهر   روش اصلی بیش

 ابتهدا  ،شده اشاره مقوله ششجداسازی و شناسایی خودکار 

اسهتفاده از  مرتبط و سپس  های شنیداریِ استخرا  ویژگی

هههای  اسههتخرا  ویژگههیمناسههب بههوده اسههت.  1بنههدِ دسههته

ههای   یکهی از موضهوع  که  82شنیداری یا مرحله تقلیل داده

برانگیز در حوزه شناسایی خودکهار موسهیقی     االشمهم و 

اسههت از کسههبِ اطالعههات مهههم و     عبههارت،[5 اسههت 

فرد از ههر دسهته یها کالسهی کهه آن را از دیگهر        منحصربه


نقهی وزیهری،    علهی بندی فهوق قائهل هسهتند. مه ال       نیز به غیر از دسته

ای  کنهد. یها عهده    موسیقی سنتی ایرانی را در پنج دستگاه خالصهه مهی  

ههای فرعهی    دیگر )از جمله دکتر هرمز فرهت(، قائهل بهه آواز و شهعبه   

تهر ، افشهاری،    ههای ابوعطها، بیهات    ها نبوده و هر یک از مقهام  دستگاه

از  آوردنهد؛  شهمار مهی   اصفهان را دسهتگاهی مسهتقل بهه     دشتی و بیات

 است.  ها را دوازده ذکر کرده رو، تعداد دستگاه این
1
 Signal processing 

2 Audio features 
3 Chord 
4 Melody 
5 Scale 
6 Tonality 
7 Mode 
8 Classes 
9 Classifier 
10 Data reduction 

 کند. ها( متمایز می ها )در این پژوهش گوشه دسته

، یهافتن نگاشهتی از فضهای    نیز 88بند هدف از آموزش دسته

کهردن   منظهور کمینهه   های خروجهی بهه   ویژگی به براسب

های موسیقی  بندی عالمتبرای دسته خطای تخمین است.

 یهها  و روشبنهدها   دسهته برخهی از  باال،  دقت  بهو رسیدن 

های موسهیقی ارائهه و   بندی عالمتبرای دسته که مختلفی

های مخلوط )ترکیبی(  الگواز:  اند عبارتشده است، استفاده 

 83هههای مخفههی مههارکُف الگههو(، گ ام -اِم اِم جههی) 82گوسههی

 85تمهههایز خطهههی  واکافهههت، 84(، آدابوسهههتم ام -اِم اِم اچ)

 -اِن اِن کهی ) 84کهی  مجهاور  نیتهر  کینزد(، خ وت -اِی دی اِل)

(. پ ب م -اِم وی اِس) 81شههتیبان( و ماشههین بُههردار پ87ُ  م ن

عبارتنهد از:  سنجشهی  ههای   بنهدها و روش  انواع دیگر دسته

(، فواصل ع ش -اِن اِن اِی) 81های عصبی مصنوعی شبکهانواع 

، 22فاصله کمینهۀ اسهاس  گیری )برآوردیابی بر ختلف اندازهم

، رگرسههیون  28(مینکوفسههکیتن و فضههای نهُههفاصههله مَ

تهرین   ، نزدیهک 23 ، درخهت تصهمیم  22(لُجستیک )پُشتیبانی

 پایههۀ -بنههد بههازنمون ، دسههته[4  مرکههز ثِقههل )مرکههزواره( 

(، ضهرب داخلهی، همبسهتگی    پ دب -سی آر اِس) 24پراکنده

فههو و اسههاس ااهههار بر. [1-7  25منطههق فههازیمتقابههل و 

اِم  وی اِسو   ( م اِن )ن اِن کههههیروشِ  [ دو1  همکههههاران

کاربردههههای عمهههومیِ شناسهههایی و  عهههالوه بهههر پ( ب )م

تهرین   بندی، در کاربردهای موسیقی نیز جزو محبوب دسته

 .اند بندها بوده دسته

تههرین و از سههادهنیههز اِی  دی اِلیهها  خطههیتمههایز واکافههت 

یهادگیری   در آمهاری  بندهایِ های دسته پُرکاربردترین روش

سهازی نسهبتا    خاطر پیاده هب و تشخیص الگو است و ماشین

جنبهیِ خهاص و تنظهیم     ساده و نداشتنِ نیاز بهه اطالعهات  

هههای اولههین گزینههه ءهههای مختلههف، معمههوال  جههز  لفهههؤم


11 Classifier learning 
12 GMM; Gaussian Mixture Models 
13 HMM; Hidden Markov Models 
14 Adaboost 
15 LDA; Linear Discriminant Analysis 

 «اند همسایه نزدیک»یا  84
17 KNN; K-Nearest Neighbor classifier 
18 SVM; Support Vector Machine 
19 ANN; Artificial Neural Network 
20 MDE; Minimum Distance Estimation 
21 Minkowski space 
22 Logistic regression 
23 Decision tree 
24 SRC; Sparse Representation-based Classifier 
25 Fuzzy logic 
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 دایپبرای . این روش بندی است دسته مسائلپیشنهادی در 

هایی که به بهتهرین صهورت دو    ویژگی ترکیب خطی کردن

را  در این پژوهش گوشهه( ) ءاز اشیا یا دسته کالس اندیا 

در ایهن  بر این اساس،  شود. کند، استفاده می از هم جدا می

ههای شهنیداری در    منظهور بررسهی ویژگهی    ، بهنیز پژوهش

های دستگاه شور در اهار ساز تار،  شناسایی خودکار گوشه

 روش استفاده شده است.این از  ،تار، سنتور و بَربَط سه

ههای   پهژوهش در  یدو مرحله اصهل که گفته شد،  طور همان

اسههتخرا   ،شناسههایی خودکههار موسههیقی ی و بنههد دسههته

عنهوان نمونهه،    به. است بند و سپس آموزش دسته ها یژگیو

هایی اون طیف  استفاده از ویژگی با 8پژوهش زو و دیگران

و سهپس   لی مِه سهامد بَضریب، نرخ عبور از صفر و ضریب 

 ،«ماشههین بُههردار پُشههتیبان»روش یههادگیری  یریکههارگ بههه

بندی کرده است  غربی را دستههای مختلف موسیقی  سبک

، بهها [82  لیههو و وان در پههژوهشیهها  ؛ و[(1)بههه نقههل از  

از دامنههه  شههده انتخههابهههای  اسههتفاده از مجموعههه ویژگههی

روش اسهتفاده از  ویژگهی( بها    51هها )  ای از ویژگی گسترده

، بهتههرین 2(اِس اِف اِس) جلههو روبهههانتخههاب ویژگههی متههوالی 

و براسههاس آن سههازها   اسههتخرا  3ههها مجمههوع ویژگههی 

از های صوتی  . در این پژوهش، طول فایلندبندی شد دسته

و ههر فایهل صهوتی بهه      ندثانیه متغیر بود 82تا حدود  8/2

ههای   که نیمی از قاب ندای تقسیم شد نمونه 254های  قاب

بنهدی   دسته روشسه پوشانی داشتند. سپس،  ، همجوار هم

 ترین یکنزد(، م ن -اِن اِنمجاور ) ترین یکنزد :شامل مختلف

 گوسههی مخلههوط الگههوی( و   م ن -اِن اِن کههی) کِههیمجههاور 

از سههازها  و تفکیههک شناسههایی ( جهههت گ ام -اِم اِم جههی)

بنهدِ   دسهته کهه   نهد نشان داد یجنتا .ندآزمایش شد، یکدیگر

ویژگی  ششویژگی ) 81کارگیری  بهبا  اِن اِن کیشده  تعدیل

ویژگهی ضهرایب( دقهت     پهنج ویژگی طیفی و  هشتزمانی، 

. برخی دیگر از این نوع [82 درصد بود  13بند باالی  دسته

 (2223از: ویچُرکوسکی و اوزوسکی ) اند عبارتها  پژوهش

 .[82  (2223بویِر، پیترز و دوبنو ) -و هِرِنا[ 88 

ههای   ههای مختلفهی از ویژگهی    بنهدی  تقسیماز طرف دیگر، 

 ههای مختلهفِ   بهه رویکردهها و ههدف   بها توجهه   ، شنیداری


1 Xu, C. et al. (2003) 
2 SFS; Sequential Forward Feature Selection Method 
3 Feature set 

صورت گرفته است و هر یک از شناسایی خودکار موسیقی، 

ن، رِانهد.   بندی موسیقی پرداختهه  بُعد خاص به مسأله دسته

ها را  ، معتقدند که این ویژگی[7  (2285وو و راجر جنگ )

مدت و بلندمهدت   کوتاه دو گروه کلیِتوان در  تا حدودی می

بنههدی  قائههل بههه تقسههیم [83  ویههز و همکههاران جههای داد.

هههای شههنیداری هسههتند. در ایههن    اهارگانههه از ویژگههی 

مهدت و   ههای کوتهاه   عهالوه بهر ویژگهی    هها  آنبندی،  تقسیم

نیهز اشهاره    5و تصهنیفی  4بلندمدت، به دو ویژگهی معنهایی  

 [(84 به نقهل از  ) 4اسکاراینجِال، زوئیا و ملینک ؛ یااند کرده

های شنیداری موسیقی را به سه دسته کلی طنهین،   ویژگی

بنهدی   در تقسهیم . بنهدی کهرده اسهت    ریتم و نهوا  گهروه  

شنیداری به دو دسهته سهط  پهایین و    های  دیگری، ویژگی

پهور   یونهما اقدم و یبیحب[. 1شوند   سط  باال تقسیم می

بنهدی   تقسهیم ، موسیقی سبک شناسایی منظور به( 8311)

و  1، طیفهی 7کلهی زمهانی   گهروه در سهه   های صوتی ویژگی

که در این پژوهش [ 85اند   مد  نظر قرار داده را 1سِپسترال

 ایهن میهان، سهه ویژگهیِ    از  کهه  نیز مبنا قرار گرفته اسهت 

ص( و میهزان   ع ن -آر سهی  زِد) 82انرژی، نهرخ عبهور از صهفر   

 82ویژگهیِ دامنهه   ههای زمهانی؛ پهنج    ویژگهی  ءجهز  88تناوب

 85طیفی، پهنای باند 84، مرکز ثقل83طیفی، میزان بَم بودن

زیرمجموعهۀ ویژگهیِ طیفهی و     84و جریان یها شهار طیفهی   

 87مِهل  انین، سیزده ضریبِ سِپسترال مبتنی بر معیهار  هم

 .های سِپسترال هستند ویژگیدر مجموعه 

کهه اساسها     های شنیداری ویژگیبررسی اهمیت هر یک از 

بندی خودکار موسهیقی کالسهیک غربهی کهاربرد      در دسته

موسیقی سنتی  شناسایی خودکاردر  تاکنونفراوانی دارند، 

رو، نخستین بار اسهت کهه    این ایرانی بررسی نشده است. از

هههای زمههانی، طیفههی و  ویژگههیدر ایههن پههژوهش، اهمیههت 


4 Semantic features 
5 Compositional features 
6 Scaringella, N., Zoia, G. & Mlynek, D. (2006) 
7 Temporal 
8 Spectral 
9 Cepstral 
10 ZCR; Zero Crossing Rate 
11 Periodicity 
12 Amplitude 
13 Bass 
14 Centroid 
15 Bandwidth 
16 SF; Spectral Flux 
17 MFCC; Mel-Frequency Cepstral Coefficients 
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سههنجیِ شناسههایی خودکههار  امکههان منظههور بههه سِپسههترال

سهاز  و بها اسهتفاده از اههار     های اصلی دستگاه شور گوشه

 ( بررسی شده است.تار، سنتور و بَربَط تار، سه) ایرانیمهم 

 در یداریشهن ههای   بررسی میزان اهمیت ویژگهی منظور  به

پهژوهش  ، های اصلیِ دستگاه شهور   شناسایی خودکار گوشه

 است:اصلی پرسش  دوحاضر در پی پاسخ به 

طیفهی و  زمهانی،  های  میزان اهمیت هر یک از ویژگی .8

های اصلیِ دستگاه  برای شناسایی خودکار گوشه ،سِپسترال

 بَهربَط و  سهنتور ، تهار  سهه  ،تهار  هایدر سهاز به تفکیک شور 

 اگونه است؟

طیفهی و  زمهانی،  های  میزان اهمیت هر یک از ویژگی .2

های اصلیِ دستگاه  برای شناسایی خودکار گوشه ،سِپسترال

 است؟ سازها اگونهو در کل  یطورکل بهشور 

 

 روشپژوهش.2

وتحلیل  منظور تجزیه به 8مَتلبافزار  در پژوهش حاضر از نرم

 ازمنتخب، استفاده شهده اسهت.    های صوتیِ قطعات ویژگی

ههای   ریاضی هر یهک از ویژگهی   روابط، ابتدا براساس رو نیا

 ند.افزار کُدنویسی شد زمانی، طیفی و سِپسترال، در این نرم

دست آوردنِ میزان اهمیت و امتیاز هر یهک   هبرای ب ،سپس

 2فیشهر  خطهی  مقیاسِیا ها، از کُدهای آماده جداساز  از آن

 استفاده شد.

دان معهروف، رانلهد آیلمهر     که توسط ریاضی)مقیاسِ فیشر 

ههای   بندی است که داده یک روش دسته (ارائه شد، 3فیشر

بندی را  دهد و دسته بعاد بزرگ را روی یک خط قرار میبا اَ

استفاده از مقیاس  با دهد. انجام می یبعد کیدر این فضای 

آید که ههر اهه    دست می هفیشر، برای هر ویژگی امتیازی ب

تههر باشههد، آن ویژگههی از قههدرت تمههایز   ایههن امتیههاز بههیش

هها از یکهدیگر( برخهوردار     جداسهازی گوشهه   ی )درتر بیش

د: یکهی  نه ثیر دارأدو مسئله ته  ،امتیازدهی نوع در این. است

باشهد و   کمینهه ای( کهه بایهد    فاصله بهین کالسهی )دسهته   

 باشد. بیشینهکالسی که باید واریانس درون
 

شرایطاخذعالمت)شرایطآزمون(.2-1

منظهور بررسهی و تحلیهلِ     ههای موسهیقی بهه    تمامی قطعهه 


1 MATLAB Software, R2014aVersion 
2 Fisher linear discriminant 
3 Ronald aylmer fisher 

 همهراه  تلفهنِ  رکهوردرِ ها، در محیط استودیو و توسهط   داده

ترتیههب کههه از اسههاتید و   ایههن  هوشههمند ضههبط شههده؛ بههه

تار و بربط  نوازندگانِ برجسته در هر یک از سازهایِ تار، سه

، 4که به ردیف موسیقی ایرانهی نیهز تسهلکط کامهل داشهتند     

، 5نگهاری داریهوش طالیهی    ت شد تا براساسِ نغمهه درخواس

، شش گوشه اصلی دسهتگاه  [84 برای ردیف میرزا عبداهلل 

  شور، یعنی درآمد اول شور و پنج گوشۀ اصلیِ شور، یعنهی 

او ، شهههناز، مقدمههه قراههه، قراههه و رضههوی را بهها کههو  

هها بهرای ههر سهاز،      بنوازند. کلیه گوشه 4استاندارد دیاپازن

صورت مجزا اجرا و ذخیره  توسط یک نوازنده و هر گوشه به

شههده بهها بسههامد  . در ایههن پههژوهش، قطعههاتِ ضههبطندشههد

صهورت   به و 1اِی اهار اِمهِرتز، فرمتِ  44822 7برداری نمونه

کهه در حالهتِ دوکانالهه     ههم  . برای قطعاتیندکاناله بود تک

 کانالِ اول در نظر گرفته شد.، فقط ندضبط شد


)روشگردآوریداده(پایگاهداده.2-2

قطعهه در شهش گوشهه نواختهه و ضهبط       873، مجموع در

 47قطعهه در درآمهد اول شهور )    12که از این تعداد  ندشد

قطعه برای سهه سهاز تهار،     88قطعه با ساز سنتور و حدود 

قطعه در هر یک از پنج گوشهه   81تار و بربط( و حدود  سه

 (.8جدول ) اند هبعدی بود

 

ها(وتحلیلدادهفرایندِاجرایپژوهش)روشتجزیه.2-3

این پژوهش، ابتدا با اسهتفاده   های منظور پاسخ به پرسش به

از مقیههاسِ فیشههر، میههزانِ اهمیههت و توانههایی هههر یههک از  

سِپسههترال در جداسههازی هههای طیفههی، زمههانی و   ویژگههی

؛ هههای اصههلی شههور از یکههدیگر بررسههی شههده اسههت گوشههه

که ابتدا با استفاده از مقیاس فیشر، به هر یک  صورت نیبد

 ایی  هویژگی صوتی امتیاز داده شد. هر ویژگی که توان 28از 


تار  ، ساز تار و سه«مجید عسگری»قطعاتِ مرتبط به ساز بَربَط توسط  4

نیز قطعاتِ مهرتبط بهه سهاز سهنتور توسهط       و« سهیل کرامتی»توسط 

 نواخته و ضبط شدند.« امیر وفائیان»پژوهشگر 
نویسهی ردیهف میرزاعبهداهلل بها      این اثر )تحلیل ردیهف: براسهاس نهت    5

برنهده   8315بهمن  81[( در 83 8314نمودارهای تشریحی: نشر نی، 

 جایزه کتاب سال ایران شد.
6 A4=440Hz 
7 Fs 
8 M4a 
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 .شده در شش گوشۀ اصلیِ دستگاه شور به تفکیک اهار ساز تعداد قطعاتِ نواخته 1جدول

 جم  بَربَط سنتور تار سه تار ساز نام گوشه/ ردیف

 12 82 47 82 88 درآمد اول 8

 81 4 5 4 4 او  2

 81 4 5 3 4 شهناز 3

 81 4 5 4 5 مقدمه قراه 4

 81 4 5 4 4 قراه 5

 81 5 4 4 4 رضوی 4

 873 38 73 38 31 لهههه  کههمهج

      

باشههد،  ههها را داشههته تههری بههرای جداسههازی گوشههه  بههیش

تهرین   امتیاز را گرفته است و برعکس؛ یعنی کهم ترین  بیش

ترین توانایی جداسازی اختصهاص   ای با کم امتیاز، به ویژگی

 داده شده است.

هها، بهرای اطمینهان از    پس از امتیهازدهی بهه ایهن ویژگهی    

تهرین   ای کهه بهیش   ها در جداسازی، سه ویژگهی کارکرد آن

بنهد   سهته اند، انتخاب و با اسهتفاده از د  امتیاز را کسب کرده

هها  واکافت تمایز خطی، امکانِ شناسایی و جداسازی گوشه

 ههر بهرای   ،این بررسهی ابتهدا   از یکدیگر بررسی شده است.

 طهور جداگانهه   تار، سنتور و بربط به یک از سازهای تار، سه

صورت کلی و بهدون در نظهر گهرفتنِ     به ،و سپس انجام شد

 صورت گرفت. نیز نوع ساز

بند واکافت تمایز خطی، سهادگی آن   دستهدلیل استفاده از 

انهین، در ایهن    . ههم انهد  هبندها دانست نسبت به دیگر دسته

ها روی حجهم نمونهه کهم نیهز      روش، بررسی و تحلیل داده

 های موردجاکه تعداد و حجم نمونه آن پذیر است و از امکان

ها )او ، مقدمهه   تر گوشه بررسی در این پژوهش برای بیش

 81و رضههوی:  85، شهههناز: 87کههدام:  قراههه و قراههه هههر

قطعه( کم بود، از روش شهبکه عصهبی مصهنوعی اسهتفاده     

 شد.ن

های طیفی، زمانی و سِپسترال  برای تحلیل و بررسی ویژگی

پوشهانی   ثانیه با ههم میلی 44 8هاقابدر این پژوهش، طول 

درصههد انتخههاب شههده اسههت. در ایههن مرحلههه، بههرای    12

ها، از تاب ِ پنجرۀ همینگ استفاده شهد. در  بندی داده پنجره

بهرای ههر قطعهه     جادشهده یااین مرحله، مهاتریس ویژگهی   

موسیقی، دارای ابعادی به انهدازه تعهداد پنجهره در تعهداد     


1 Frames 

بهدین منظهور، در    شده از هر پنجره است.ضرایبِ استخرا 

هها بهرای    درصهد داده  12بندِ واکافهت تمهایز خطهی،     دسته

( اسهتفاده  تسهت ها برای آزمهون )  دهدرصد دا 22آموزش و 

هها صهد بهار     شدند. این عمل، یعنهی مرحلهه آزمهایش داده   

هها بهرای    شد؛ بدین معنا کهه پهس از آزمهایش داده    2تکرار

طهور تصهادفی    به آزمونهای آموزش و  نخستین دفعه، داده

جابجا شده و برای دفعه دوم آزمایش تکرار شده است. این 

دست آمده از  هانتها بین نتایج ب روند صدبار تکرار شده و در

، تیه هان در. ندگیهری شهد   صهد مرحلهه آزمهایش، میهانگین    

رسهی  عنهوان معیهاری جههت بر    خطای میانگین مربعات، به

هها از   قابلیت جداسازی سه ویژگیِ برتر در جداسازی گوشه

یکدیگر، با استفاده از انحراف معیار نتهایج، محاسهبه شهده    

 است.



پژوهشنتایج.3

هاایییفای،زماانیوپرسشاول:بررسیویژگی.3-1

سِپسترالدرسازتاار

منظور جداسهازی شهش گوشهۀ اصهلی دسهتگاه شهور از        به

 28یکدیگر، با اسهتفاده از مقیهاس فیشهر، بهه ههر یهک از       

تار امتیهازدهی شهد    در ساز  یبررس موردویژگی موسیقایی 

 ،شهکل . در این اند هنشان داده شد 8شکل که نتایج آن در 

ههای زمهانی، طیفهی و     کلهیِ ویژگهی    هر یک از سهه گهروه  

 اند. شده سِپسترال، با خط قرمز از یکدیگر جدا

طور  توان به شود، نمی مشاهده می 8شکل طور که در  همان

 ها بهرای سهاز تهار    از دسته ویژگی کی  کدامدقیق گفت که 

 ن هدر ای سه ویژگی منتخب، مجموع درر هستند، ولی هبهت


2 Iteration 
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.ای ساز تهارها با استفاده از مقیاس فیشر بر امتیازدهی ویژگی1شکل

 

سهامد  ضهریب دوم و ششهم بَ  »انهد از:   به ترتیب عبارت ساز

تهرین امتیهاز نیهز     . کهم «نرخ عبهور از صهفر  »و سپس  «مل

وجهود، در   ایهن  است. با «بودنمیزان بَم »مربوط به ویژگی 

بهتههرین نتههایج را  «هههای سِپسههترال ویژگههی»نگههاه کلههی، 

ها وضعیت بهتری دارنهد.   اند و نسبت به سایر ویژگی داشته

ضریب »اند از:  ترتیب عبارت رو، سه ویژگی منتخب به این از

 .«نرخ عبور از صفر»و سپس  «دوم و ششم بسامد مل

ایهن سهه ویژگهی منتخهب و     با اسهتفاده از  در مرحله بعد، 

ها در بند واکافت تمایز خطی، امکان جداسازی گوشه دسته

طور که گفته شد، برای این کهار   ساز تار بررسی شد. همان

صهورت تصهادفی بهرای مرحلهه      ها بهدرصد داده 12هر بار 

 آزمونمانده برای مرحله  های باقی درصد داده 22آموزش و 

به تکرار شهد. سهپس بها    و این عمل صد مرت نداستفاده شد

 این صد آزمون، نتیجه نههایی مهورد   نتایجگیری از  میانگین

 انحهراف معیهارِ   محاسبهپس از  ،دست آمد. بازه خطا هنظر ب

. بهر ایهن اسهاس، میهزان دقهت      کسب شهد این صد نتیجه، 

درصهد و انحهراف    18/72جداسازی شش گوشه در ساز تار 

 بود. 88/82ا از معیار )بازه خطا( در این ساز برابر ب

میزان دقت جداسازی شش گوشه در ساز تهار بها   بنابراین، 

تههوان  بنههد واکافههت تمههایز خطههی را مههی اسههتفاده از دسههته

، بهه  بهر ایهن اسهاس    عنوان کرد. 18/72± 88/82صورت  به

دلیل باال بودن میهزان انحهراف معیهار و بهازه خطها، حتهی       

ههم از   هاشده از بین این ویژگیهای انتخاب بهترین ویژگی

هها برخهوردار نیسهتند.    قابلیت مطلوب در جداسازی گوشه

شهده در سهاز    های بررسهی  یک از ویژگی بدین معنا که هیچ

 تار، توانایی تفکیک این شش گوشه از یکدیگر را ندارند.

هایییفی،زماانیوسِپساترالدربررسیویژگی.3-2

،سنتوروبَربَطتاارسههایساز

برای ساز تار، به ترتیهب بهرای سهه سهاز      شده انجاممراحل 

 نیز تکرار شد. تهار، سنتور و بَربَط سه

های طیفی، ویژگی  به هر یک از مجموعه پس از امتیازدهی

بها اسهتفاده از مقیهاس     تهار  زمانی و سِپسترال در سهاز سهه  

، به ترتیهب:  برای این ساز سه ویژگی منتخب و برتر، فیشر

ضریب »و  «عبور از صفرنرخ »، «ضریب هشتم بسامد مل»

تهرین امتیهاز نیهز مربهوط بهه       . کهم بودند« هفتم بسامد مل

ساز تار،  در این ساز نیز همانندِ. بود« دامنه طیفی»ویژگی 

وضهعیت  ، از هانسبت به سایر ویژگی، های سِپسترالویژگی

 .برخوردار بودندبهتری 

ضهریب  »سنتور نیهز، بهه ترتیهب     برای سازسه ویژگی برتر 

، آن از  پههسو  «ویژگههی سِپسههترال بسههامد مههل  سههیزدهم

ایهن   .نهد دست آمد هب «هفتمضریب »و  «ضرایب دوازدهم»

ضهریب  »سه ویژگی برای ساز بربط نیهز عبهارت بودنهد از:    

ضهرایب سهیزده و دوازدهِ   »، به ترتیب به آن از  پسو  «نهم

 «.ویژگی سِپسترال بسامد مِل

بهرای   وتهار   میزان دقت جداسازی شش گوشه در ساز سهه 

بنهد واکافهت تمهایز     با استفاده از دسهته  سه ویژگی منتخب

 دسههت آمههد. از هدرصههد بهه 17/44±23/84خطههی، در بههازه 

ه دلیهل بهاال بهودن    بتار،  برای ساز سه حاصلهرو، نتیجه  این

طهور پهایین بهودن دقهت      همهین  ( و23/84انحراف معیهار ) 

این میزان برای . نبودقبول  ، قابل(درصد 17/44) جداسازی

 و 37/43±58/82سازهای سنتور و بهربط نیهز بهه ترتیهب     

 د که وضعیت نسبتا  مشابهی با  هدست آم هب 58/84±42/47
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 .تار، سنتور و بربط تار، سههای ساز هر یک ازدر  شریف یازدهیمقایسه امت2شکل

 

شده  های بررسی از ویژگی کی چیه ،رو نیاساز تار داشت؛ از 

، توانهایی تفکیهک شهش گوشهه از یکهدیگر را      اهار سازدر 

 .نداشتند

ویژگهیِ طیفهی، زمهانی و سِپسهترال      28امتیاز  2شکل در 

شده در این پژوهش، بهرای ههر یهک از اههار سهاز       بررسی

مههورد بررسههی در ایههن پههژوهش، در کنههار یکههدیگر قههرار   

 ها را فراهم کرده است. و امکان مقایسه آن اند گرفته

ههای زمهانی،    توان دریافت که ویژگهی  ، می2شکل اساس بر

شههده در ایههن پههژوهش،   بررسههیطیفههی و یهها سِپسههترال  

هها از   های خوبی بهرای جداسهازی گوشهه    توانند گزینه نمی

تار، سهنتور و بهربط    یکدیگر در هر یک از اهار ساز تار، سه

 باشند.

 

زماانی،هایاهمیتهریکازویژگیپرسشدوم:.3-3

هاایبرایشناساییخودکاارگوشاه،ییفیوسِپسترال

ساازهاچگوناهودرکالییورکلبهاصلیِدستگاهشور

است؟

قسمت، امکان جداسازی شش گوشۀ اصلی دستگاه این در 

آمده برای هر یک از  دست هشور از یکدیگر، براساس امتیاز ب

و روی کل سازها بررسی  یطورکل بهویژگی موسیقایی،  28

 .شد

ویژگی با  28برای هر یک از  شده کسبامتیازهای  3شکل 

منظور شناسایی  استفاده از مقیاس فیشر در کل سازها را به

و جداسازی شش گوشهۀ اصهلی دسهتگاه شهور از یکهدیگر      

 نشان داده است.

ههای  ویژگهی »مربهوط بهه   در کل سهازها،  ها ترین امتیاز کم

. هسههتند« هههای طیفههی ویژگههی» آن از  پههسو  «زمههانی

وضههوح مربههوط بههه    امتیازههها بههه انههین، بههاالترین   هههم

ضهریب  »است. باالترین امتیاز بهه   «های سِپسترال ویژگی»

، بهه ترتیهب بهه    سپسو  «دوم ویژگی سِپسترال بسامد مِل

   .داشتتعلق  «شار طیفی»و ویژگی  «مدوازده ضریب»

کنهد، ایهن    توجهه مهی    جلب 3در شکل ای که  اولین مسئله

آمده برای  دست هامتیازهای باست که در این مرحله، میزان 

کاهش  شدت بهتک سازها،  ها، در مقایسه با تک همه ویژگی

در کل سازها  حاصلهکه باالترین امتیاز  طوری یافته است. به

کهه   حالی )مربوط به ضریب دوم بسامد مِل( است، در 47/2

)مربوط  1/2در بدترین حالت در ساز بربط، باالترین امتیاز 

مد مِل( بوده است. این مسئله بیانگر این به ضریب دوم بسا

هها توسهط    است که در کل سازها، قابلیت جداسازی گوشه

 ها کاهش یافته است. این ویژگی

بها اسهتفاده از ایهن سهه ویژگهی       در این مرحله آخهر نیهز،  

جداسهازی   امکهان بند واکافت تمایز خطی،  منتخب و دسته

از ایهن  . بها اسهتفاده   شهد  یسهازها بررسه  ها در همه گوشه

دسهت   هبه  52/32±12/4جهه  بند، برای کل سازها نتی دسته

آمد. با توجه به کاهش اشمگیر امتیازها در مقیاس فیشهر  

هها از   بینهی اینکهه جداسهازی گوشهه     در کل سهازها، پهیش  

پذیر نیست، دور از ذهن نبود. از طرف دیگر،  یکدیگر امکان

سازها ها، مخلوط کردن نمونه همه  با استفاده از این ویژگی

هها از یکهدیگر را بسهیار     با یکدیگر، امکهان تفکیهک گوشهه   

 کاهش داد.
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 .مقیاس فیشر برای همه سازهابا استفاده از  ها یژگیو یازدهیامت3شکل



بحث.0

 دست آوردن سه ویژگی برتر بهرای  هبرای ب در این پژوهش،

تهار، سهنتور و بهربط و سهپس      هر یک از اهار ساز تار، سه

صهورت   شناسایی سه ویژگی برتر برای تمامی سهازها و بهه  

 28یکجا، با استفاده از مقیاس فیشهر بهه ههر یهک از ایهن      

هها روی   امتیازدهی شد. مرحله امتیهازدهی ویژگهی   ویژگی

قطعه براساس جدول  873کل پایگاه داده در این پژوهش )

هها اهمیهت    ام شد تها مشهخص شهود کهدام ویژگهی     ( انج8

تفکیهک شههش گوشهه از یکههدیگر را دارنههد.   تههری در  بهیش 

 تهار  آمده، سه ویژگی برتر برای سهاز  دست هببراساس نتایج 

نهرخ  »و سپس  «ضریب دوم و ششم بسامد مل» به ترتیب

، «ضریب هشتم بسامد مل»تار  ؛ برای ساز سه«عبور از صفر

 ، برای ساز«ضریب هفتم بسامد مل»و  «عبور از صفرنرخ »

از ویژگی سِپسترال بسامد مل و  «ضریب سیزدهم»سنتور 

 تیه نها در؛ و «ضرایب دوازدهم و هفتمِ این ویژگی»سپس 

آن، به  از  و پس «ضریب نهم»برای ساز بربط، به ترتیب به 

ضرایب سیزده و دوازدهِ ویژگی سِپسترال بسامد »ترتیب به 

انهین، سهه ویژگهی برتهر کهه       تعلق داشته است. هم «مِل

 28ترین امتیاز را با استفاده از مقیاس فیشر و از بهین   بیش

دست آوردند، بهه ترتیهب مربهوط     هویژگی برای کل سازها ب

ضریب دوم و دوازدهم ویژگهی سِپسهترال بسهامد مِهل و      به

 ویژگی شار طیفی بوده است. بعد

ها  قابلیت جداسازی گوشهمنظور بررسی امکان و  سپس، به

از  شهده  حاصهل گر با اسهتفاده از سهه ویژگهی برتهر     از یکدی

بند واکافت تمایز خطی استفاده شهد.   مرحله قبلی، از دسته

کهه مقهدار انحهراف    رجا آن از نهد نتایج این مرحله نشان داد

معیههار در همههه سههازها، بسههیار زیههاد )بههاالتر از ده درصههد( 

تهوان گفهت کهه     مهی  ،س، بهر ایهن اسها   ه استدست آمد هب

از مرحلهه قبهل،    شده کسبهای منتخب  از ویژگی کی چیه

های اصلی دستگاه شور از یکهدیگر را   قابلیتِ تفکیک گوشه

 ندارند.

که اساسا  نوع ساز نبایهد در تعیهین نهوع گوشهه و      جا آن از

رفت امتیازههای   رو انتظار می این دستگاه تأثیرگذار باشد، از

در اههار سهاز   ویژگهی   28آمده بهرای ههر یهک از     دست هب

اسههاس ، بههه یکههدیگر نزدیههک باشههند؛ امهها بر شههده بررسههی

از طریهق معیهار فیشهر، نتهایج ایهن       شهده  کسبامتیازهای 

 شهده  کسبکه با تغییر نوع ساز، امتیاز  ندپژوهش نشان داد

طهور اشهمگیری تغییهر     برای یک ویژگهی خهاص نیهز بهه    

یک از  توان نتیجه گرفت که هیچ می ،بر این اساس .کند می

های اصهلی   ها توانایی تفکیک و جداسازی گوشه این ویژگی

درصهدهای   ،انهین  دستگاه شور از یکهدیگر را ندارنهد. ههم   

بند واکافهت تمهایز خطهی     جداسازی که با استفاده از دسته

و نوسههان  (لههورانستُرواداری )، دارای انههد دسههت آمههده هبهه

موضههوع نیههز ناکارآمههدی  و خههود ایههن  هسههتندشههدیدی 

 کند. های فوق را ثابت می ویژگی
 

گیرینتیجه.5

 28گونه نتیجهه گرفهت کهه در بهین      توان اینبنابراین، می
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تهار،   شده در هر یک از اههار سهاز تهار، سهه     بررسی ویژگی

های سِپسترال بهاالترین امتیهاز را در   سنتور و بربط، ویژگی

هها بهتهرین هسهتند؛    جداسازی دارند و در بین این ویژگی

اسهتفاده   بها  ،شده های بررسی یک از ویژگی ولی در کل هیچ

توانهایی تفکیهک   از واکافت تمایز خطی و امتیازدهی فیشر، 

درصد جداسهازی   زیرااین شش گوشه از یکدیگر را ندارند؛ 

قبول نبهود و از   یک از سازها مطلوب و قابل ها در هیچ گوشه

 بود. ها باال طرف دیگر بازه خطای آن

عمیهق در بنیادههای   ای  کهه ریشهه   موسیقی سنتی ایرانهی 

دارد،  مرزوبهوم عقیدتی و احساسهی زنهدگی افهراد در ایهن     

 یدر حهال ؛ ایهن  [87اسهت    8صدایی اساسا  دارای بافت تک

صهورت   بهه  معمهوال   یغرباست که بافت موسیقی کالسیک 

نتهایج   بنابراین، انانچه؛ است 3و یا اندصدایی 2صدایی هم

، مقایسه این دو نوع موسهیقی،  نداین پژوهش نیز نشان داد

، منجهر  یپردازش صوت نظر ازاه به لحاظ موسیقایی و اه 

 ها یا نتایج غلط خواهد شد. به برداشت

و  هههای شههنیداری  ویژگههیکههه  حههال نیعهه در، رو نیهها از

بندی خودکار موسیقی کالسیک غربهی   دستهموسیقایی در 

قبههولی  دارد و معمههوال  از کههارایی قابههل  کههاربرد فراوانههی 

هها در   برخوردارند، این پژوهش نشان داد که همین ویژگی

موسیقی سنتی ایرانهی ناکارآمهد بودنهد.     شناسایی خودکار

کهه در   (8311)پهور   یونهمها  اقهدم و  یبهی حببرای م هال،  

در این پهژوهش   شده یبررس  ویژگی 28پژوهش خود، همه 

درصد  12را مورد استفاده قرار داده بودند، به کارایی باالی 

هههای موسههیقی از یکههدیگر  در تشههخیص و تفکیههک سههبک

 .[85 )مانند جاز، کالسیک و متال( دست یافتند 

لودیهک یهک قطعهه    نکته بسیار مهمی در شناساییِ سهیر مِ 

در  جملهه مُعهرکف ههر گوشهه    و در  طهور اعهم   موسیقی، بهه 

موسیقی سنتی ایرانهی، بررسهی و در نظهر گهرفتن ههر دو      

و نه بررسی زمان است  طور هم به« زمان»و « بَسامد»مؤلفه 

و جداگانه. ایهن امهر نیهز     ییتنها بههر یک از این دو مؤلفه 

 یرسه براسهاس   «زمهان  -مهاتریس نهت  »ترسهیم   واسهطه  به

پهذیر   ریتمیک جملهه مُعهرکف ههر گوشهه امکهان      -یکملود

 شد.خواهد 


1 Monophonic 
2 Homophonic 
3 Polyphonic 

ویژگهی صهوتی    28 کهه  جا آن ازبنابراین، شاید بتوان گفت 

بهوده، تفکیهک و تشهخیص سهیرِ      مجزکاطور  شده، به بررسی

پهذیر نبهوده    های موسیقی امکهان  ها و قطعه ملودیکِ گوشه

در هها   گوشهه  خودکهار  شناسهایی منظهور   ، بهرو نیا ازاست. 

بررسهی   ،[81همسهو   در پژوهشی موسیقی سنتی ایرانی، 

زمانِ جملهه مُعهرکف    -ماتریس نت»سیر ملودیک و تشکیل 

 پیشنهاد و ارائه شده است.« هر گوشه برای

 

.تقدیروتشکر6

 خوارزمی تهران وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه بدین

 گردد. تقدیر و تشکر می
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Abstract 

The main aim of this study is to investigate the importance of the 21 temporal, spectral, and cepstral 

features in detecting the principal Gushehs of Shur. In the present study, a dataset was created, 

including 173 pieces of music, consisting of six principal Gushehs of Shur Dastgāh, played by four 

musical instruments: Tar, Setar, Santur, and Barbat, based on Mirzaabdollah Radif (Repertoire). To 

investigate the significance of each temporal, spectral, cepstral feature in identifying the six principal 

Gushehs of Shur, the 21 musical features (extracted from the literature) were scored by using the 

Fisher scale. Then, the LDA classifier was trained, and then three superior and best-scored features 

(out of 21 ones) were selected to measure the classifier capability of six Gushehs detection for each of 

four instruments separately and also for all instruments. Findings show that among the 21 features, 

cepstral features gained the highest scores in distinguishing the six Gushehs and were better off than 

spectral and temporal features; but in general, none of them could distinguish the Gushehs from each 

other. Though, despite the acceptable efficiency of musical features in automatic detection of Western 

music, it is not efficient in Persian traditional music. 

 

Keywords: Iranian traditional music, Music information retrieval, Automatic detection, Musical 

feature extraction, Classifier. 
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