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 مدیریت صدا 
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 مقدمه 

مناسب در مجلس،    یضبط صدا و پخش سرودها  رها،یفا  ینحوه کار با آمپل  ییبه بحث صدا و آموزش ابتدا  زیکارگاه ن  نیاست در ا  قرار

 .م یبپرداز رصداهایو نحوه پخش ز ری فا  یبه آمپل وترینحوه اتصال کامپ

  یاست که در برخ نیا زیآن ن لیناشناس باشد و دل  مانیکه ممکن است برا  میسر و کار دار ارینکته بس ن یمجالس با چند یدر صدابردار

 ناکرد یصدا همچون اکوچنگ و دا  یدستگاه ها  میباشد. در بحث تنظ  یم  یکاربر  کی  یاصطالحات دو کلمه متفاوت وجود دارد اما دارا

 داشت. میخواه یاشاره ا کی وجود دارد که به هر چیپ  نیچند

کند. در   یم   نییخروج از باندها سطح صدا را باال و پا   یاست که برا  یچیبه واقع ولوم پ  میدار  یی ( آشناvolume)  ولوم : همه با  اول   مورد

 کروفون یباشد و آن ولوم م  یم   «بخش، بخش»گونه است که به صورت    نیآن به ا  نیدو نوع ولوم وجود دارد که نخست  رهایفا  یداخل آمپل

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

master 

 یی ما به دستگاه و ولوم مستر صدا  یولوم صدا ورود یشود و صدا یاست که از باندها خارج م  ییصدا که  است master ،ولوم گرید بخش

 خواهد از باندها خارج شود. یاست که م

 « .نخواهد آمد رونی ب ییصدا چیه کروفونیاز م ،بسته باشد  masterکه ولوم ما تا آخر باز باشد اما ولوم  یدر صورت»: نکته

 

 بلیتر  - 1

 ر ی ز  ی به معنا  low  زین  ناکوردیتر همچون دا  یحرفه ا  ینوشته شده اما در دستگاه ها  بلیاکثراً تر  ،همچون اکوچنگ  ییدستگاه ها  در

 باشد.  ی صدا ما م تیو شفاف زیت یدر واقع صدا  ر،یز ینوشته شده است و آن صدا
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2 -  boss 

 باشد.  یجدا م کروفونیولوم داخل م نیباشد و ا ی باال م ای بم  یصدا

 

 ولوم   - 3

خاص را    یاست که افکت ها  نیآن ا  فهینوشته شده و وظ  FX  گرید  یدستگاه ها افکت و در برخ  یباشد که در برخ  ی افکت م  زین  گردی 

 انجام دهد. 

 د،یداشته باش  ی نگاه  رها یفا  آمپلی  به  اگرها در جلو، باال و پشت وجود دارد اما  نیاز ا  یسه مستر وجود دارد که برخ  ریفا  ی: داخل آمپلنکته

 قرار دارند. ری فا  یدستگاه ها، مسترها پشت آمپل یشد که در برخ دیمتوجه خواه

باند   کیامکان وجود دارد که بتوان از    نیو ا  استدو پورت    cدو پورت و    bدو پورت،    یدارا  aمستر    : هستند  یدو خروج  یدارا  مسترها

 گرفت و از سه باند همزمان استفاده کرد.  یخروج

 .شود عوض است  ممکن م هانا یداده شد و فقط برخ حیتوض ،وجود دارد ر یفا  یکه در داخل دستگاه آمپل یموارد  یتمام

 

 ی داریخر  ریفا  یآمپل   دیبا  زنی  پورت  اساس  نیباشد و بر هم  یم  کونیاسپ  یاز باندها پورت بان و برخ  یارسال برخ  ،عکس دو پورت  در

موارد    یتمام   د یدستگاه ها را اجاره کن  نیا  دیباند اگر بخواه  یخروج  یباشد و برا  یبنون م  ای  کونیاسپ  ا ی  ریفا  یآمپل   گر،یشود؛ به عبارت د 

تداخل    گریکدیپورت ها با    یاست. اگر در زمان  یمسئله صرفاً جهت اطالعات عموم  نیشود و ا  یبه صورت کامل داده م  هالزمه دستگا

 دستگاه عوض شود.  ی تمام ستین یازیآن وجود دارد و ن یها ل یداشته باشند، تبد

 

باشد و   یاز پورت ها بنون م  یبرخ  .خورد  ی هم م  کروفونیباشد و به م  یم  کروفونیسوزن است، همچون پورت م  هیبنون که شب   پورت

 باشد.  یهمان پورت بنون م قا یدق زیهدفون ما ن  .شود یم  ریفا یبوده که وارد آمپل  یا رهیو دا زی سه سوزن ر یدارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود را حفظ کرد و    یابتدا خونسرد  د یبا  . زند  ی به ناگاه دستگاه سوت ممثال    آید:   ی م شیپ  ی به ناگاه مشکالت  ،خوب  یصدابردار  کی  یبرا

دستگاه   بلیتر  نکهیا  ا ی و    اد یکه ولوم دستگاه ز  م یشو  ی متوجه م  ، است که اگر قبالً دستگاه چک شده باشد  ن یا  ، انجام داد  د یکه با   یکار

از حداکثر مقدار    ز ین  بلیصدا سوت زده است. )به عبارت بهتر، تر  ، آمده   یی شد و اگر اکنون صدا  ی انجام م  دی بود که با  ی بلیحداکثر تر

 مجاز خود خارج شده است( 

 . میبود، ولوم را کم کن ادی را کم کرد و اگر صدا ز بلیتر  دیبا  .است که صدا کم نشود نیا یبرا  ،موارد صدا اگر سوت زد یبرخ در

کم شد، چند    بلیاتفاقات رخ داد و باز هم تر  نیمرتبط است و هم به ولوم باندها. اگر ا  کروفونیها هم به ولوم م  دنی: سوت کشنکته

 . دیکاهش دهنیز مشکل مرتفع نشد، ولوم باندها را   نیو اگر ا  دیرا کاهش ده کروفونیولوم م زیبل ن یدس
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 متوجه   تا مخاطب  م یرا کاهش ده کروفونیبه ناگاه ولوم م دی مشکل قابل حل است و نبا نیکم کردن صدا ا  متریلیم  کی: با مرتبط  نکته

 باشد.   یم زیاز نوع ت دنیسوت کش نای و نشود آن

سوت   یکمتر شود تا صدا  دی و ولوم مستر باندها با  سیجا ولوم ب  نی ا  دیاست که با  نیتکرار سنگ  یو صدا  سینوع سوت همچون ب  کی

 گرفته شود.  زین یبم

 

است و صوت آماده   دهیرس  رتریشود اما مسئول مربوطه د  یتوسط اپراتور راه انداز  ستمیبار شده که قرار بوده س  نی: تاکنون چندسؤال*  

 م؟ یچه کن د یبا .ستین

است که از هر باند    یضربدر  نشیحالت چ  نیبهتر  ، یبه تعداد باندها و در مجالس عاد ای  یپورت ها را ضربدر دیکار با   نیا  ی: براپاسخ*  

 یتفاوت  زیمسئله ن  نیباشد اما در ا  نونیاسپ  ایحالت ممکن است کابل بنون و    نی. در ادیکابل گرفته و به پشت دستگاه وصل کن  کی

 وجود ندارد.

 ز ی وصل شدن ن  یبرا  ،دیکابل را وارد کن  دیخواه  یکه م  یورود همچون خوار مانند است و زمان  یدارد که در ابتدا  یقفل  کونیاسپ  کابل

صدا وصل   ، دی است که آن کابل قفل شده است و اگر مشاهده کرد  نی داد، نشان ا  ییصدا  نکهیو پس از ا  دیچانیبه سمت راست بپ  یمقدار

 . دیکن یپشت آن را بررس د یاست و با کونیدهد که پورت آن اسپ  یم شانمسئله ن نیا .ستین

 

. چاند یبه سمت عقب و چپ و پ   دیدور پورت وجود دارد که با  ینوار  ز ین  یدر برخ  د.یناچیبه سمت چپ بپ  دنبای  زور  به  کردن  خارج  یبرا

 است.  ییکشو رهیپورت همچون گ  نیا گرید یدر برخ

  یگریباشد که به بند د   یبه باند و هم خروج  ریفا  یاز آمپل  یتواند ورود  ی پورت ها هم م  نیمعموالً دو پورت وجود دارد که ا  زیباند ن  پشت

مسئله   نیو ا  د یمستر استفاده کن  کیاز    نیشما بتوان  گر، ید  انیبه ب  . به دستگاه وصل شود  ،که وجود دارد  یباند  نیکتریوصل شود و نزد

را به   گر دی  پورت  و  کنیدباند پورت را وارد    نیکتریبه نزد  ، اگر کابل اضافه آمد  .مکان برگزار شود  کیکه مجلس تنها در    ستا  یدر صورت

 . دیو کمبود متراژ باند را حل کن دیدو باند را فعال کن دیمستر توانسته ا  کیگونه شما تنها با  نیو به ا کنیدباند وصل  

 

 . د یده شیو ولوم مسترها را به مقدار الزمه افزا دیانجام شود. ابتدا ولوم را تست کن ماتیو تنظ دیها کن نیاز ال یکیرا وارد  کروفونیم

 کند:  تیرا رعا یاصول ی سر کی دیصدابردار خوب با کی

 .ستیکار جالب ن نیشود و ا نییباال پا د یباره صدا نبا کیبه  نکهیا    

 اکو بسته شود. د،یرس انی در آن زمان که اکو صحبت به پا د یتمام شد، با شیصحبت ها  یمجر یوقت ،اکو دادن یبرا    

آرام آغاز و با همان صدا  یصدا کی با  د یصدا باریز .د یپخش کن  ییصدا دیکه بخواه د یکم کن کبارهیبه را ولوم  دیتوان ی م یصورت در   

 برسد.  انیآرام به پا
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 اکو  ای  افکت

نوع افکت اکو، تکرار   نیدر ا  دیتوان  ی که م  یمعن   ن یدو افکت است و بد  یدارا  ، که نشان داده شد  ی: در دستگاهیسالن  ا ی  یلِید  افکت

 ی صدا   کیهستند و    یورود  کی  یاست که تنها دارا  یی دستگاه ها  ریتر نسبت به سا   شرفتهیپ   ی دستگاه، دستگاه  نیو ا  د یهمزمان وارد کن

 . اوردیتنها در م  یکند و صدا را از خشک  ی م  نیفضا را دلنش  اریمناجات ها بس  در   ژه ی. به ود یبه داخل سالن ده  دیاهبخو  وریر  ا ی یاکو سالن

 

 . باشد ی م یلِید ا ی  تکراراست، افکت  یاریبس تیاهم یکه دارا یافکت

همان  ی عنیولوم  . باشد یولوم آن م زین اصلی مشخصه لفه مشخص است کهؤسه م یمختلف دارا یتکرار معموالً داخل دستگاه ها افکت

 خواهد وارد دستگاه شود.  یم زانیافکت که چه م

 شود.  یاشتباه گرفته م ریفا یآمپل ینوع پورت ها عموماً با ولوم بر رو نی: انکته

 . دهد یم رییافکت آن را تغ زیشود و دستگاه ن یاست که کالً وارد دستگاه م  یولوم  ،وجود دارد FXکه داخل  یولوم

مسئله را قابل کنترل کند که    نیکننده دستگاه ا   میتنظ  یتواند برا  ی است که م  یوجود دارد، ولوم  کروفونیکه در داخل پورت م  یولوم

 کروفونیم  ک یاستفاده کرد که    کروفونیاشاره کرد که قرار است از دو م  ی توان به زمان  ینه و به طور مثال م   ا یافکت داشته باشد    کروفونیم

ولوم افکت آن را بست   د یها افکت نداشته باشد، به طور کامل با کروفونیاز م یک یاگر قرار باشد  . نداشته باشد یگری و د کتاف کی یدارا

 . میکن  یرا باز م یگرید  نیو ال

مدنظر را کم    کروفونیافکت م  چیاست پ  ی باشد، فقط کاف  یافکت کمتر  یدارا  کروفونیم  ک یکه    میداشته باش  ل یکه تما  ی : در صورتنکته

 باشد.  یولوم خود افکت م یی که ولوم ابتدا م یفراموش کن دی و نبا میافکت دستگاه را کم کن ستین یازیو ن میکن

 شتر یبه کار رفته است و هرچقدر ب  «time»همچون اکوچنگ کلمه    ی تکرارها است و معموالً در دستگاه   نیب  یدوم فاصله زمان  مشخصه

به  ) باشد  شتریرود، فاصله اکوها کمتر و هرچقدر ب شتریشود. هرچقدر ولوم به سمت چپ ب یم شتریب زیاکو ن یتکرارها نیباشد، فاصله ب

 براساس مجلس است.  نیشود و ا یم شتریب یمی تا  اصلهف  نیا (،سمت راست باشد

در فاصله   دی کم و با  اریباشد و نه بس  اد یز  اریبس  د یبرنامه بپردازد، نبا  یبه اجرا   یکه قرار است مجر  ی در زمان؛  معموالً برحسب تجربه:  نکته

 باشد.  شتریب  یمیفاصله تا نی ا دی با  ،که قرار است مناجات خوانده شود ی در زمان .باشد  انیم یا

 یگفته م   feedbak  زین  گری د  یو در دستگاه ها  repeatدستگاه اکوچنگ  ، در  خواهد تکرار شود  ی است که آن افکت م  ی: مقدار2  نکته

 شود.

 

تکرار بلند   کی  یدارا  نی( اکی  کی   ک ی  کی  کی  کی  کی)همچون    ابدی   شیخواهد مقدارش افزا  ی است که اکو م  یما مقدار زمان  کرارت

اکو تکرار ما است که به موارد ذکر شده   زین  نیشود و ا  یتمام م  عی( و سر کی  کی  کی  کیوجود دارد همچون )  یگریاست و نوع اکو د

 شود.  یگفته م زین ر افکت تکرا یسه مشخصه اصل زین

 . شود یشناخته م repeat & feedbackبا نام  مورد ن یا ناکردیدا  یدستگاه ها در

 

 م؟ یجشن استفاده کن یبرا یداخل گوش  یکه از سرودها وجود دارد ید یبه ال س لیامکان اتصال موبا  ای : آسؤال*  

  ی ها  ونیزیاتفاق سخت رخ دهد و در تلو  نیها ممکن است ا  ونیزیاز تلو   یدارد و برخ  ونیزیبه تلو  ی: بله؛ امکان دارد اما بستگ پاسخ*  

 ی متر  یلیم  میپورت سه و ن  کیاز    ،که ارسال شد  یریدر تصو  .می( را وارد کنAudio)  ویپورت آود  ییکه به تنها  ستیامکان ن  نیا  دیجد

تواند به دستگاه وارد   ی وجود دارد که آن ها م  د یخورد و دو پورت قرمز و سف  یم   ی که به لپتاپ و گوش  م یکن  ی م هدفون استفاده    یکه برا

است که   ریها امکان پذ  ونیزیتلو  یدر برخ  یباشد که صدا هم پخش شود ول  دئویحتما و  دی با  ،وید  یس یا  یها  ونیزیتلو  یشود. در برخ

 . ستین ریمسئله امکان پذ  نیاز دستگاه ها ا یتا صدا پخش شود اما در برخ میو قرمز وصل کن دیسف تدو پورت را به پور نیشما تنها ا
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  شی به لپ تاب متصل شود تا راحت تر کار پ   ،( بودHDMI)  یام آ  یکابل اچ د  یدارا  ونیزیاتفاق افتاد و تلو  نیاست که اگر ا  نیا  شنهادیپ 

 رود.

 

 باشد؟  یبهتر است چه مارک ،میکن هیتهحمل قابل  وخوب  کروفونیم کیو  ریفا  ی آمپل کی می: اگر بخواهسؤال*  

اکوچنگ )ست اکوچنگ(    ی اکوچنگ و باندها  یک یتوان مارک    ی م  د،یکن  هیخوب در حد متوسط ته  ریفا  ی آمپل  کی  می: اگر بخواهپاسخ *  

  یآمپل  نهی)هز  .دارد  نهیتومان هز  ونیلیدو م  کینزد  د،یچهارصد وات بخر  ا ی  صدیدو باند اکوچنگ س  دیاگر بخواه  یول   د یآ  ی به کار م  اریبس

و به واقع  ۱۸۵۰مدل  ،اکوچنگ یمدل ها  ریفا یدر آمپل باشد(  یهزار تومان م  صدیهر باند س نهیتومان و هز ارهز ۴۰۰تا  ۳۰۰ نیب ریفا

  د یبا   ، باشد(  ی )وات همان قدرت م  د یکه دار  یی اساس وات و فضا  بوده است. باند بر  امی اال  می خوش صدا است که از قد  اریمدل بس  کی

 ۰۰۰۱شور  ژهیبه و .باشد ی م یمناسب متیشور در ق کروفونیها، م  کروفونیاساس است. در م نیهم بر  زین یگذار متیانتخاب شود و ق

  یآن باالتر بوده ول   متیق. البته  باشد  یم  ۳  سری  ۰۰۰۱  ناکوردیسطح باالتر، دستگاه دا  کروفونیم  کی است.    یمناسب  متقی  2۰۰۰  و

 باشد.  ی م زیها ن  سیالکترووما  شنهادیپ   ماا باشد  ی( م zx1و  س یتر )الکترو و یحرفه ا یباندها یدارا

 

چرا که مارک    .دیشود، استفاده نکن  یکه به سر شانه انداخته م  یی باندها  کروفونیاز م  زیجشن ها ن  ی: بهتر است برامهم   ار یبس  نکته

 .ستیقابل قبول ن تشانیفیوجود ندارد و ک یرسم

 

 ها و نحوه پخش صدا یورود

شود   line in   ،tap in   ،inputوارد    ا،صد پس از تهیه کابل جهت اتصال    کهوجود دارد    ییپورت ها  نیچن  قاًیمختلف دق  یدستگاه ها  در

)همچون کابل قرمز در پورت قرمز( و به    ردیخود قرار گ  ی اتصال صدا هر کدام از پورت ها در جا  یمعنا هستند( و برا  کی  ی)همه دارا

 شود.  یمتصل م  یگوش  ایلپتاپ 

 کرد.   ادیاز ولوم استفاده کرده و صدا را کم و ز دیتوان یمد که رقرار دا tape in یولوم برا کی ریفا یدر خود دستگاه ها، خود آمپل معموال

 

 ست؟ یشده، راه حل چ  د یتول  ی وحشتناک  اریبس  یصدا  که   م یصدا را از دستگاه جدا کن  یورود  شی که ف  می اوقات مجبور شده ا  ی: برخسؤال

به   نا   یصدا  ک ی  ، رخ دهد   ی دهد که اگر اتصال  ی رخ م  یصوت  ی دستگاه ها  یمتعلق به اتصاالت است که در تمام   قاًیصدا دق  نی: اپاسخ

در  .شود دهیکامالً بسته شود و سپس کابل کش input ای line inولوم   دی صدا با نیا دیعدم تول یبرا لیدل  نیکند. به هم  یم جادیهنجار ا

 از آن پورت خارج نخواهد شد.  یینوع صدا چیه   ،مسئله انجام شود نیکه ا  یزمان

 

 ضبط کردن صوت مجلس نحوه

دو پورت هستند که   یکه لپتاپ ها دارا  ه باشیدبه خاطر داشت  دیحتماً با  ،دیوصل کن  ریفا  یرا از لپ تاب به آمپل  ییصدا  دیخواه  یاگر م

 . د یحتما از پورت هدفون استفاده کن د یبا .باشد یپورت هدفون م یگریو د کروفونیپورت ها پورت م نیاز ا یکی

 لپ تاب وصل شود.  کروفونیم  نیبه ال د یبا  ریفا یآمپل (out) خروجیاز پورت  دی حتما با د،یصدا را ضبط کن دیبخواه اگر

 

  ی باشد که در آن بخش   می   (JetAudio)  ویبه نام جت آود  ینرم افزار  فاده کرداستضبط صوت مجلس    یبرا  توان  یکه م   یافزار ساده ا  نرم

  بزنید.آن را    کیت  د یکه با  کردمشخص  را  کارت صدا    ،نوشته شده  (source)  که سورس  ماتینوشته شده و سپس در تنظ  recordبه نام  

 شناسد( ینرم افزار خود کارت صدا را م زیکار نهستند به طور خود صداکارت  کی یها دارا ستمی)اغلب س

 

 

 



 

 6صفحه 

 

 5کارگاه آموزشی شماره 

 مدیریت صدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشهو    لینام فا  آدرسبخش    یستیو تنها با  ستیمورد کاربرد ن  ادی ز  یبعد  ماتیتنظ  ،دیکن  یمشاهده م  پایین  طور که در عکسهمان

 مشخص شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.  ی دکمه استارت که زده شود، صدا شروع به ضبط م  ،مرحله بعد در

 نپوت یکه وجود دارد شما در ا  یدهد. اما تفاوت  ی شما را به لپتاپ نشان م  یورود  زانیدو ولوم وجود دارد که م  (status)  بخش استاتوس  در

وارد   یادیز  اریت صدا به مقدار بسو ممکن اس  قسمتدر این    که  دیداشت   یخروج  یصدا برا  کی  ،دیصدا را پخش کن  یدستخوا  می  یوقت

 شود. می بلند  شتریب یعیاز حالت طبکه ( شود destort) ستورتیداصطالحا و  کروفونیم

صدا در حال   مز در می آید که به رنگ قر  های سبز رنگ،   مربع  داخل  ، (است  مشاهده   قابل   )در عکس دوم  شد  ستورتیکه صدا د  ی زمان

 اتفاق رخ دهد.  نیا دیبگذار دیشدن است و نبا ستورتید

 

به    یکند، بخش  فیکه کارت صدا را تعر  یکه قرار است سورس  یاست که در قسمت  نیا  ول راه اولوم وجود دارد:    میتنظ  یراه حل برا  دو

 یچه مقدار از صدا برا د یکند که با  یمشخص م  که است نیآن ا فهیاست و وظ  نییکشو ولوم باال پا کی مانند  ن ینام ولوم وجود دارد و ا

  د یوجود ندارد و نبا  یراهکار  چیه  ،شود  ستورتیاما اگر د  صدای پایین تری ضبط شودممکن است    ،شود  کم این قسمت  اگر    . باشد  یورود

 آن مربع ها قرمز شود.  هیداجازه د



 

 7صفحه 

 

 5کارگاه آموزشی شماره 

 مدیریت صدا 

  م یجک سه و ن  یسر دارا  کی)  دو سر  یآن ارسال شده است که دارا  ریکه تصو  یدر کابل   ،نشود  ستورتیولوم د  نکهیا  یدوم برا  حالت

وصل شود.    ،میده  یصدا را از پورت هدفون خروج  میکه بتوان  ریفا  یبه پورت هدفون آمپل  زیبنون ن  ( بنون بود  گریو سر د  یمتر  یلیم

 نیولوم است که بتوان  یدستگاه دارا  دوما   .است  تر   شفاف   و   تر  تیفی  باک   اریهدفون بس  یخروجی  است که اوال که صدا  ن یکار ا  نیا  تیمز

را کنترل   یمقدار ولوم ورود  می کنید تا بتوانیداستفاده    یخروج  ن یکه چه مقدار صدا وارد شود و شما از ا  د یکن  نییمقدار صدا را تع

 نشود. ستورتیصدا د کنید و

 . دی این شی پ  ی اهلل مشکلءتک تک مراحل ضبط صدا تست شود تا ان شا ژهیبه و ،موارد  نیاز مجلس حتماً ا قبل

 د.یمراجعه کن album14 ت یبه سا توانید ، می وکال ها  نیتر دی جد افتیدر یبرا


