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چکیده

واکهها ،طبقهای رسا از آواهای زبانی هستند .برای توصیفِ دقیقِ تولیدی واکهها

میتوان از یک فضای دوبعدی به نام فضاای واکاهای بهار بارد .نداودارِ فضاای

واکااهای ،روشاای ارافی اای اساات کااه نشااان ماایدهااد یااک واکااه از نباا
صوتشناختی و تولیدی در چاه ناییاهای قارار ارفتاهاسات .هادا اصا یِ ایا

پژوهش ،بررسیِ صوتشناختیِ واکاههاای خیشاومیشاد زباان فارسای ،ترسای ِ
ندودارِ فضایِ واکهای آنها و مقایس آن با فضایِ واکهای واکههاای دهاانی ایا

زبان بود اسات .باه ایا من،اور 2400 ،داد  ،اساتررا شادند کاه باه وسای 10

اویشور زن و مرد فارسی زبان تولید شدند .سپس داد هاا ،در چاارچوق قوا اد

یاااک باار آواشناساای صااوتشااناختی بررساای شاادند .در ای ا پااژوهش ،ت ا یر

خیشومیشدای بر میااان بساامد سااز هاای او و دوم واکاههاای زباان فارسای
بررسی شد .هدچنی  ،ت یر ای

اما بار اساتر بساامدی سااز هاای او و دوم

واکههای ای زبان مورد مطالعه قرار ارفتاه اسات .ایا پاژوهش ،هدچنای تا یر
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متغیر نسیت را بر میاان بسامد ساز های او و دوم واکههای زبان فارسی در دو

بافت دهانی و خیشومیشد موردِ بررسی قرار داد است .یافتههای بهدساتآماد

از تح ی های آماری نشان میدهد که خیشومیشدای بر میاان بسامد ساز او و
دوم تدامی واکههای زبان فارسی ت یر معنادار دارد .هدچنی  ،خیشومیشدای بر
استر بسامدی ساز او و دوم واکههاای زباان فارسای تا یر معنااداری نادارد.
الو بر ای  ،متغیر نسیت در هر دو بافت دهانی و خیشومیشد بر میاان بسامد

ساز او و دوم واکهها به ا واکه  /u/ت یر معنادار دارد.

واژههای کلیدی :فضای واکهای ،واکههای دهانی ،واکههای خیشومیشاد ،

فارسی

 .1مقدمه
واکهها طبقهای رسا از آواهای زبانی هستند که به طور معدو دهانیاند .1به ای معنا کاه در تولیاد

آنها را یفر بینی بسته است و هوا از دهان خار میشود .هر چند میتوان واکهها را به صاورت

خیشومیشد  2نیا تولید کرد .در ای یالت ،مجرای بینی و دهان به طور ه زمان باز بود و هاوا از
هر دو مجرا خار میشود .در برخی زبانها هدچون زبان فرانسوی ،ویژاای خیشاومیشادای 3از

خاصیت تقاب ی برخوردار است و تدایا معنایی ایجاد میکند .در برخی زبانها هدچون زبان فارسی

ای ویژای واکهها مت ر از بافت است و تدایا معنایی ایجاد ندیکند .در فارسی ،هر واکهای که در
یک هجا در مجاورت یک هدروان خیشومی قرار ایرد خیشومیشد مایااردد؛ باه اوناهایکاه

واکه ]  [ در هجای او واژ «منصوق» ]  [ mn.subبه دلی هدجواری با هدروانهای خیشومی
] [mو ] ،[nخیشااومیشااد  ،اردیااد اساات (
.)Ghavami, 2011, p. 82

Haghshenas, 1977, p. 115 & Modarresi
4

برای توصیف دقیق تولیدی واکهها میتوان از یک فضای دو بعدی به نام فضای واکهای بهر

برد .ندودار فضای واکهای ،روشی ارافی ی است که نشان میدهد یک واکه از نب صوتشاناختی

و تولیدی در چه ناییهای قرار ارفتهاست .ندودار فضای واکهای ،بر مبنای دو سااز  5او واکاههاا

ترسی میشود .محور دودی ای ندودار ،بساامد سااز او ) (F1و محاور افقای نداودار ،تفاضا

بسامد ساز او را از بسامد ساز دوم ( )F2-F1نشان میدهد .ای ندودار دو بعدی ،تا انداز معینی،
1
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با ایگا بدنه زبان ،یعنی با افراشته یا افتااد باودن زباان و پیشای یاا پسای باودن آن ارتباا دارد

( .)Giacomino, 2012ندودار فضای واکهای را میتوان ابااری صوتشاناختی در در

ینایتار

کیفیت واکهها در ارتبا با یکدیگر در ن،ر ارفت .رس ندودار فضای واکاهای نرساتی باار باه
وسای اسانر ( )Essner, 1947و او

( )Joos, 1948; quoted from Harrington, 2010انجاام

شد .از آن زمان به بعد ،طرح  F1* F2به ناوان ی ای از شایو هاای اساتاندارد در مقایسا کیفیات
واکهای در هد پژوهشهای آواشناختی شناخته شد (.)Esfandiari & Alinezhad, 2015a, p. 16
هدا اص ی ای مقاله ،بررسی صوتشناختی واکههای خیشاومیشاد زباان فارسای و ترسای

ندودار فضای واکهای آنها است .باه من،اور دسات یاابی باه ایا هادا ،پاژوهش یاضار در پای
پاسرگویی به پرسشهایی است .نرست این ه ،خیشومیشدای بر میاان بساامد سااز او و سااز

دوم واکههای زبان فارسی چه ت یری دارد؟ دوم آن ه ،خیشومیشدای بار اساتر بساامدی سااز

او و ساز دوم واکههای زبان فارسی چه ت یری دارد؟ در پایان ،متغیار نسایت بار میااان بساامد

ساز او و ساز دوم واکههای خیشومیشد زبان فارسی چه ت یری دارد؟ در پای پاسارگویی باه
پرسشهای مورد اشار  ،واکههای خیشومیشد با واکههای دهانی مقایسه خواهند شد.

آنچه ضرورت انجام ای پژوهش را مس میکند ای است که یافتههای مقال یاضر میتواند

در مقایسه با نتایج پژوهشهای قرار ایرد که در یوز زبانشناسی بالینی 1در ارتبا با ریشهیاابی و

درمان اختالالت افتار انجام میشوند (از د ه اختالالت افتاری میتوان به ناهنجاریهای ناشای
از ش اا کام و لب اشار کرد .پژوهشهایی مانند ا ر کرد ز فران و کامبوزیا و هد

ااران ( Kord

 )Zaferanloo Kamboozia et al., 2012نشان میدهند که تدام آواهای زبان فارسی در افراد مبتال

به ش اا کام و لب بعد از د

رایی خیشومیشد هستند).

 .2پیشینة پژوهش
پیترسون و بارنی ( )Peterson & Barney, 1952فضای واکهای  10واک ساد انگ یسیِ آمری اایی

را به دست آوردند .ای واکهها توسط  76اویشور 33 ،مرد 28 ،زن و  15کود

 ،در بافت /hVd/

تولید شد بودند .هی برند و هد ااران ( )Hillenbrand et al., 1995باه دنباا ت ارار و اساترش

مطالع صوتشناختی پیترسون و باارنی ( )Peterson & Barney, 1952بار واکاههاای سااد زباان
انگ یسی  12واک ساد انگ یسیِ آمری ایی را مورد بررسای قارار دادناد .ایا واکاههاا ،توساط 45
اویشور مرد 48 ،اویشور زن و  46اویشاور کاود

در بافات  /hVd/تولیاد شاد بودناد .آنهاا
clinical linguistics
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دریافتند که با افاودن دیرش و تغییرات طیفی به الگوی ساز ای میتوان با دقت باالیی ،واکههاا را
در فضای واکهای از یکدیگر دا کرد .اکامینو ( )Giacomino, 2012فضای واکهای  11واکا

ساد انگ یسیِ آمری ایی را به دست آوردند که توسط  8اویشور ( 4زن و  4مرد) باا زباان ماادری
اسپانیایی در بافت  /hVd/ت فظ شد بودند .آنها به مقایس یافتاه هاای خاود باا بررسای پیترساون و

بارنی پرداختند .پاکر و لورینا ( )Packer & Lorincz, 2013باه بررسای فضاای واکاهای  11واکا

ساد انگ یسیِ آمری ایی پرداختند که توسط یک اویشور با زبان ماادری ربای تولیاد شاد باود.

سپس ،به مقایس ای یافتهها با پژوهش پیترسون و بارنی پرداختند.

کالی و هد اران ( )Klein et al., 1970طیف واکهای ،فضاای واکاهای و در

واکاهای 12

واکه زبان ه ندی را مورد بررسی قرار دادند که توسط 50اویشور مرد ای زبان ت فظ شد بودناد.
انگد و هد ااران ( )Jongman et al., 1989فضاای واکاهای  5واکاه زباان یوناانی ناو را ارائاه

کردند که به وسی  4اویشور مرد یونانی زبان ت فظ شد بود .هدچنی فضای واکاهای و  14واکاه
زبان آلدانی نو ،را به دست آورند که توسط  3اویشور زن آلدانی زبان ت فظ شد باود .موسات و
هد اران ( )Most et al., 2000به بررسی ویژایهای صاوتشاناختی و ترسای فضاای واکاهای 5
واکه زبان بری بر مبنای دو مقیا

مرد ،دختر و پسر ،تولید شد بود.

هرتا و بار

پرداختند .ای واکههاا توساط  90اویشاور زن،

قرائتی ( )Gharaati, 2010فضای واکهای زبان فارسی در هجاهای ت یهدار و بیت یاه را ماورد

بررسی قرار داد .یافتههای پژوهش وی نشان داد ،در زبان فارسی فضای واکهای واکههای ت یاهدار

استرد تر از واکههای بیت یه اسات .محدادی و هد ااران ( )Mohammadi et al., 2011در پای
تعیی ساختار ساز ای و فضای واکهای واکههای زبان فارسی بودند .آنها به بررسی شش واک ای

زبان پرداختند

توسط  30اویشور زن و  30اویشور مرد فارسی زبان تولید شد بود .محددی

و هد اران (هدان) میاان بسامد پایه ،ساز او  ،ساز دوم و ساز سوم واکههای زبان فارسای را در

دو ارو زنان و مردان مورد بررسی قرار دادند .هدچنی در پژوهش آنها به ترسی ندودار فضاای
واکهای به تف یک نسیت پرداخته شد .بی

خان ( )Bijankhan, 2013به بررسی فضای واکهای

زبان فارسی به تف یک دو ارو زنان و مردان بر اسا

مقیا هاای مرت اف هرتاا ،باار  ،مِا و

اِرق پرداخت .بیشتر بودن سطح ساز های زنان نسبت به مردان ی ی از یافتههای ای پاژوهش باود.

مدرسی قوامی ( )Modarresi Ghavami, 2013ت یر ت یه بر دیرش و ویژایهای کیفی واکههای

ساد زبان فارسی در هجای باز ت یهبر و بایت یا واژ هاای دو هجاایی را در افتاار  14زن و مارد

فارسی زبان ،از نب صوتشناختی مورد بررسی قرار دادند .بر پای ی ی از یافتههاای ایا مطالعاه،
ندودار فضای واکهای در یالت بیت یه بارگتر از یالت ت یهبر است.
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اسافندیاری و ایناژاد ( )Esfandiari & Alinezhad, 2015aباا هادا تعیای مط اوقتاری

ت نیک بهنجارسازی واکهای در زبان فارسی در هت یذا ت یر نسیت بر مقاادیر سااز ای باه

بررسی فضای واکهای واکههای زبان فارسی پرداختند .در ای بررسی تح یا هاای صاوتشاناختی

فضاهای واکهای با تف یک دو متغیر نسیت (مرد و زن) و بافت آوایی هجا (ت یاهبار و بایت یاه)

انجام شد .در ای پژوهش ،برای بهنجار کردن داد های زبان فارسی به ارزیابی شیو هاای مرت اف
بهنجارسازی در زبان فارسی بار اساا

دو معیاار الاف) ت نیاک محاسابه میااان هدپوشاانی و ق)

ت نیک تح ی تشریصی پرداختند .ای پژوهش ،ت نیاک ناری 1را باه ناوان مط اوقتاری شایو

بهنجارسازی برای یذا و یا کدینه کردن ت یرات فیایولوژی ی با یفظ تدایاات وا ای در زباان

فارسی معرفی ندود .هدچنی در ای بررسی با ترسی فضای واکهای واکهها مشرص شد که فضای
واکهای در ارو زنان چه در یالت ت یهدار و چه بیت یه باارگتار از فضاای واکاهای در اارو

مردان است.

اسفندیاری و هد اران ( )Esfandiari et al., 2015bبا هادا ترسای نداودار فضاای واکاهای

واکههای زبان فارسی در پی تعیی مط وقتری شیو ( F1*F2یاا  )F1*F2-F1بارای رسا فضاای

واکهای بودند .در ای مطالعه به ارزیابی شیو های مذکور بر مبنای دو معیار الف) تح ی تشریصی
خطی و ق) کاهش پراکندای پرداخته شد .بر پایا یافتاههاای پاژوهش ،معیاار تح یا تشریصای

خطی ،تفاوتی بی ایا دو شایو بارای رسا فضاای واکاهای در ن،ار ارفتاه ندایشاود .هار چناد
تح ی های آماری در ای تحقیق تفاوت بی ای دو شایو را بار مبناای معیاار کااهش پراکنادای

معنادار نشان دادند .در ای بررسی ،مط وقتری شیو برای ترسی فضای واکهای واکاههاای زباان
فارسی  F1*F2-F1در ن،ر ارفته شد .به سبب آن ه ،ای شیو الو بر ندایش دقیقتر ایگا زبان
از میاان پراکندای واکهها کاستهاست.

ینژاد ( )Alinezhad, 2016به دنبا بررسی پیشبینی ک یدی ن،ریه پراکندای سازااریافته

2

بود .وی به مقایس مسایت فضای واکاهای زباان فارسای باا  6واکاه پیراماونی باا مساایت فضاای
واکهای اون فریدون ناری اویش مازندرانی با  5واکاه بار اساا

شاخصاههاای مساایتی ب ار-

کریستا ( )Becker-Kristal, 2010پرداخت .یافتههای پژوهش وی نشان داد که مساایت فضاای

واکهای زبان فارسی بارگتر از اویش مازندرانی است .در ای ا ر ،محاسب شاخصههای مسایتی
در دو زیر فضای پیشی و پسی مع وم کرد که استر ساز او در زیر فضاای پسای زباان فارسای
نسبت به اویش مازندرانی بارگتر است .به بیان دیگر ،بعد پسی فضای واکهای زباان فارسای باه
neary
adaptive dispersion theory
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سبب یضور سه واکه از بعد پسای فضاای واکاهای ااویش مازنادرانی کاه دو واکاه پسای دارد،

بارگتر است .در صورتیکه استر ساز او در زیر فضای پیشی در اویش مازندرانی بارگتر
از زبان فارسی است.

عفری و ینژاد ( )Jafari & Alinezhad, 2017با هدا تعیی میانگی بساامد پادسااز او

خیشومیهای زبان فارسی و شناسایی ناییه بسامدی ش

ایری پادساز او  ،به بررسی طیفهاای

دو خیشومی ] [mو ] [nپرداختند .آنها ت یر واکههای پیشی و پسای بار میاانگی بساامد پادسااز

خیشومیهای زبان فارسی را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که میاانگی

بسامد پادساز خیشومیها در مجاورت با واکههای پیشی بیشتر از میانگی بسامد پادساز ایا دو

خیشومی در مجاورت با واکههای پسی است.

 .3ویژگیهای صوتشناختی واکهها
بر پای آواشناسی صوتشناختی و در چارچوق ن،ری منبع -صافی  ،منبع تولیاد واکاههاا ارتعااش
1

تارآواها و به بیانی تولید وا  2در چاکنای (یا ینجر ) است .وا

در اذر از مجرای صوتی فوقِ

ینجر ای و در واقع در اذر از یفر های ی ق و دهاان کاه باه ناوان صاافی دا مایکنناد ،در

بسامدهای مشرصی تشدید و تقویت میشود و ساز ها را تش ی مایدهاد .بساامدهاای باازخوانی
شد در مجرای افتار را ساز اویند که مدیا واکهها از ه دیگر هستند .ساز ها در طیافنگاشات

به صورت ق ههایی از انرژی صوتی مشاهد

میشاوند ( Johnson, 2012, pp. 44-45; Alinezhad

 .)& Hosseini Balam, 2012, p. 112 & Bijankhan, 2013, pp. 94-95بر پای دیداا

انسون

دارند .از نب صوتشناختی ارتفاع واکهها با میاان بسامد ساز او آنهاا پیونادی مع او

دارد.

( )Johnson, 2012, p.142بسامد ساز های او و دوم واکهها در تدایا بی آنها نقاش باا اهدیتای

در واقع ،میاان بسامد ساز او واکههای افراشته ک و بسامد ساز او واکههای افتاد بسیار است.

از سوی دیگر ،مابی میاان بسامد ساز دوم واکهها و وا گا آنها نیاا ارتباا و اود دارد .سااز

دوم ،واکههای پیشای از بساامد بااال و سااز دوم واکاههاای پسای از بساامد پاائینی برخوردارناد
(.)Johnson, 2012, p. 144 & Alinezhad & Hosseini Balam, 2012, p. 135

بر خالا واکههای دهانی ،در تولید واکههای خیشاومیشاد  ،دو مجارای باازخوانی دهاانی و

خیشومی به طور ه زمان د میکنند .مجرای دهانی ،ترکیبی از یفر های ی ق و دهان و مجرای

خیشومی ،ترکیبی از یفر های ی ق و خیشوم هستند .ش
تولید واکههای خیشومیشد نشان میدهد.

( )1ندایی از مجراهای باازخوانی را در

source- filter theory
voice
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شکل  :1نمایی از مجراهای بازخوانی در تولید واکههای خیشومیشده ()Johnson, 2012, p. 200

با پائی آمدن نرمکام و باز شدن را یفر بینی ،بسامد بازخوانی یفر بینی که ساز خیشاومی

1

( )FNنام دارد به طیف بسامدی واکههای دهانی افاود میشود .ساز خیشاومی در نادی ای سااز

او واکه خیشومیشد و با انرژی ک تر از آن ظاهر میشاود ( .)Bijankhan, 2013, p. 177ی ای

از ویژایهای صوتشناختی واکههای خیشومیشاد کااهش میااان شادت سااز او آنهاسات.

پائی بودن دامن ای ساز را اغ ب نتیج یضور یفر بینی و ویژایهاای میرایای دیاوار هاای آن

میدانند .ای کاهش شدت از  7دسیب برای واک  /i/تا  13دسیب برای واک  /u/بت شد است.
از سوی دیگر ،ساز او واکههای خیشومیشد از پهنای باناد اساترد تاری برخاوردار اسات کاه

دلیاا آن را نادی اای ساااز خیشااومی بااه آن ماایداننااد (

;Schwartz, 1968, pp. 135-136

.)Ladefoged, 2001, p. 165; Johnson, 2012, p. 201 & Bijankhan, 2013, p. 177

ی ی دیگر از ویژایهای واکههای خیشومیشد  ،یضور پادسااز  2در طیاف بساامدی آنهاا

است .پیدایش پادساز  ،نتیج

فتشدای یفر ی ق -دهانی باا یفار

اانبی خیشاوم اسات .در

واقع ،بسامدهای بازخوانی شد در یفر بینی پادساز های واکههای خیشومیشد به شدار میآیند.

پادساز ها ،میاان شدت ساز های پیرامون خود را کاهش میدهند .بسامد پادساز هاا و میااان تا یر
آنها بر شدت ساز ها به نوع واکه ،اویشور و میاان بازی دریچ نرمکام بستگی دارد .در پیوند باا
ام سوم میتوان افت ،بسامد پادساز ها در واکههای خیشاومیشاد تاابع در اه فاتشادای

یفر خیشوم با ی ق است .هر چه فتشدای ای دو مجرا قویتر باشد ،در واقع هار چاه دریچا
نرم ام بازتر باشد ،میاان بسامد پادساز

هاا بایشتار اسات ( Schwartz, 1968, p. 136; Johnson,

 .)2012, pp. 200-201 & Alinezhad & Hosseini Balam, 2012, p. 187باه بااور هیاوارد

( )Hayward, 2000, p. 101 quoted from Bijankhan, 2013, p. 178هار چاه دریچا نرم اام

بیشتر باز شود ،فاص بی ساز خیشومی و پادساز نیا بیشتر میشود .ای در یالی است کاه هار
nasal formant
anti formant
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چه دریچ نرم ام ک تر باز شود ،فاص بی ساز خیشومی و پادساز ک تر میشود .بنابرای فاص

بی ساز خیشومی و پادساز نشانار میاان خیشومی بودن یا خیشومیشدای است .اار ای فاص ه
صفر شود ت یر ای دو بر یاکدیگار خنیای مای شاود و ایا باه معناای یاذا خیشاومی باودن یاا

خیشومیشدای است.

ی ی دیگر از ویژایهای واکههای خیشومیشد ابه اایی سااز هاا ،باه ویاژ سااز او  ،در

طیف آنهاست .ای ویژای دوبار به ت فتشدای یفر خیشاوم اسات کاه سابب تغییار در
ابعاد یفر ی ق -دهانی میشود (  .)Schwartz, 1968, p. 136 & Stevens, 1999, p. 312به باور

رایات ( )Wright, 1986در نداودار فضاای واکاهای واکاههاای افراشات خیشاومیشاد نسابت باه
واکههای افراشت دهاانی در فضاای بساامدی پاائی تاری قارار دارناد .هدچنای  ،واکاههاای افتااد

خیشومیشد نسبت به واکههای افتاد
.)2012, p. 201

دهانی در فضای بسامدی باالتری قرار میایرند ( Johnson,

 .4روش پژوهش

 .1 .4روش گردآوری و تعداد دادهها
هدا اص ی پژوهش ،مطالع صوتشناختی واکههای خیشومیشد زبان فارسی است تا باه ترسای
ندودار فضای واکهای آنها منجر شود .سپس ای ندودار ،با فضای واکهای واکاههاای دهاانیِ ایا

زبان ،مقایس شود .به ای من،ور 2400 ،داد استررا شد و داد ها در چارچوق قوا د یااک بار
آواشناسی صوتشناختی بررسی شد اند .داد های پژوهش با ضبط صدای  10اویشاور باراساا

فارسی زبان (پنج زن و پنج مرد) به دست آمدند .قالب د یام او گفت  Wواژه است .باه

ازای  Wبه نوان واژ هدا 48 ،واژ شام واکههای دهانی یا خیشومیشد قرار داد شدند و هر
د ه توسط هر اویشور پنج بار ت رار شد .واژ هایی هدانند ،/manzur/ ،/menGr/ ،/nimpaz/

 /montazer/ ،/mndegar/و  /mundegar/دارای واکااههااای خیشااومیشااد و واژ هااایی چااون

 /forsat/ ،/slr/ ،/fard/ ،/ketb/ ،/zib/و  /burn/مشتد بر واکههای دهانی ،ندونههاایی

از  48واژ مورد استفاد در ای پژوهش هستند (در ای واژ هاا ،هجاهاای در بردارناد واکاههاای

خیشومیشد و دهانی به صورت تیر مشرص شد اند) .ضابط صادا باا اساتفاد از دساتگا ضابط
هوآوی ی  750یو  ،1 10در محیطی کامالً آرام انجام شد .باه من،اور اساتررا بساامد سااز هاا،

برش میانی واکه که دارای بات صوتشناختی است ،در نرمافاار پرات ماد  6.0.28باه صاورت

دستی انداز ایری شد .میانگی بسامد ساز های او و دوم واکاههاای دهاانی و خیشاومیشاد در
Huawei G750-U10
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موضع بیت ی اس ها و صفات دو تا سه هجایی انداز ایری شدند .واکههای دهانی در بافاتهاای

] [CV.Cو ] V ( [CVCنشانگر واکه C ،نشانگر هدروان دهانی و نقطاه نشاانگر مارز بای دو هجاا

است) و واکههای خیشومیشاد در بافات ] N ( [NVNنشاانگر هدراوان خیشاومی اسات) ماورد

بررسی قرار ارفتند .بافت خیشومیشد به اوناهای انترااق شاد کاه پایش و پاس واکاههاا یاک

هدروان خیشومی قرارایرد تا ت یر معنادار خیشومیشدای بر واکهها ،در صورت و ود ،خاود را
به خوبی نشان دهد .شا

هاای ( )2و ( )3باه ترتیاب سایگنا و طیافنگاشات هجاای ] [nmدر

بردارند واکه خیشومیشد ] [در واژ ] [nmzdو هجای ] [tدر بردارند واکه دهانی ] [در

واژ ] [tzeتولید شد توسط ی ی از اویشوران مرد را نشان میدهند.

شکل  :2سیگنال و طیفنگاشت هجای ] [nmدر بردارندۀ واکه خیشومیشدۀ ][

تولیدشده توسط یک گویشور مرد

شکل  :3سیگنال و طیفنگاشت هجای ] [tدر بردارندۀ واکه دهانی ][

تولیدشده توسط یک گویشور مرد

هداناونه که در ش

های ( )2و ( )3نشان داد شد است ،به من،ور استررا داد ها در محیط

نرم افاار پرات ،هجای مورد ن،ر انتراق شد .سپس ،مارز بای آواهاا مشارص اردیاد .در پایاان،
برش میانی واکه به من،ور انداز ایری میانگی بسامد ساز ها انتراق شد.
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در ای مقاله ،برای یذا داد های پرت ،از معیار فاص ه ماهااالنوبیس 1اساتفاد شاد .در واقاع،

هنگامیکه داد ها دوبعدی باشند ،ای معیار بهکاار مایرود .من،اور از داد پارت از نبا آمااری،
تعداد محدودی از داد هاست که نسبت به توزیع ادی واکهها ناهداهنگ بود و از بقی مشاهدات

دور و غیرطبیعی باشند ( .)Alinezhad, 2016, p. 103هدچنی  ،به سبب آن ه واکهها دارای دو بعد
ساز او و ساز دوم هستند ،بر اساا

ایا معیاار ااار هار دو بعاد یاک واکاه پارت باشاد آن را

مشرص میکند .از ای رو ،هداناونه که دو های برشهای پیش رو نشان خواهند داد به دلی

یذا داد های پرت ،تعداد مشاهدات از یک ارو به ارو دیگر و یاا از یاک انس باه انس

دیگر تفاوت دارند.

هدچنی در برش بررسی استر بسامدی ساز های او و دوم واکهها در ارو اویشوران مرد

مورد بررسی قرار ارفت .در ای برش ،در هر یک از زیر ارو های واکههای دهانی و واکههاای

خیشومیشد  ،فضای واکه ای مربو به ی ی از اویشوران با تو ه به استر هر یک از بساامدهای
 F1و  F2نسبت به فضای واکهای بقی اویشوران متفاوت بود است .بر ای مبنا ،ای موارد بر اسا

فاص ه ماهاالنوبیس به دلی پرت بودن بسامد دو بعدی ساز ها ،یاذا شاد اناد .از ایا رو ،تعاداد
اویشوران مرد ،در ای برش از  5نفر به  4نفر کاهش یافتهاند.

 .2 .4تحلیل آماری
تح ی آماری داد های پژوهش یاضر ،مشتد بر دو برش توصیفی و اساتنباطی اسات .در تح یا

توصیفی ،پارامترهایی هدانند میانگی و انحراا معیار متغیرهای مورد بررسی محاسبه شدند .ساپس

به کدک مقادیر به دست آمد تا یدودی تفاوت واکههای دهانی و خیشاومیشاد قابا مشااهد

اردید است .ندودار فضای واکهای نیا در ای راستا کدک کرد و دید شهودی بارای مقایساه را
ارائه داد است .هدچنی برای بررسی ت یر ام خیشومیشدای و متغیر نسیت بار بساامد سااز
او و دوم شش واک زباان فارسای از روش تح یا آمااری ماد آمیرتاه 2اساتفاد شاد .در ماد

آمیرته اویشوران مرت ف به نوان ا ری تصادفی تعیی میشوند .از ای رو ،در روش تح ی مورد

استفاد نیازی به نرما سازی متغیر نسیت نیست .چرا که ام اویشور باه ناوان ا اری تصاادفی

تعیی میشود .با چنی انترابی تفاوتهای میان افراد مرت اف در ن،ار ارفتاه مایشاود و در نتیجاه
تفاوت میان نسیت ه مورد تو ه قرار خواهد ارفت .در آزماونهاای آمااری پاژوهش یاضار،

فرض صفر معاد نبود اختالا در ن،ر ارفته میشود .در صاورتی کاه مقادار ساطح معنااداری از

 0/05بیشتر شود ،فرض صفر ت یید میشود.

mahalanobis distance
mixed model
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 .5تحلیل دادهها
در ای برش بر پای تح ی های آماری پژوهش ،ت یر ام خیشومیشدای بر بساامد سااز او و
دوم واکههای زبان فارسی بررسی خواهند شد .هدچنی ت یر ای

ام بر استر بسامدی ساز های

او و دوم واکهها و هدچنی ت یر متغیر نسیت بار بساامد سااز او و دوم واکاههاا در دو بافات

خیشومیشد و دهانی ماورد پاژوهش قارار خواهناد ارفات .در نهایات ،نداودار فضاای واکاهای
واکههای خیشومیشد و دهانی ترسی و با ی دیگر مقایسه خواهند شد.

 .1 .5تأثیر عامل خیشومیشدگی بر بسامد سازۀ اول و دوم واکههای زبان فارسی
دو ( ،)1ت یر ام خیشومیشدای را بر  F1و  F2واکههای زبان فارسی بر مبنای روش تح یا
آماری مد آمیرته نشان میدهد .شدار مشاهد ها در هر ارو  ،هدرا با میانگی و انحاراا معیاار
مربو به آنها نیا در دو ( )2نشان داد شد اند.

جدول  :1تأثیر عامل خیشومیشدگی بر  F1و  F2واکههای زبان فارسی
سطح معناداری

در ه آزادی

آمار آزمون

0/000

()7/314

11/719

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

()7/314
()7/309
()7/309
()7/322
()7/322
()7/311
()7/311
()7/318
()7/318
()7/310
()7/310

66/705
73/312
57/57

50/911
14/656
73/406
15/897
83/235
15/015
54/403
19/519

واکه

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

u

i

o

e



یافتههای دو ( )1نشان میدهد و با تو ه به سطح معناداری که از  0/05کوچکتر است .بر

ای مبنا ،خیشومیشدای بر میانگی بسامد ساز او و دوم تداامی واکاههاای زباان فارسای در دو
ارو واکههای پیشی و پسی و در سه سطح افراشته ،میانی و افتاد ت یر معناداری دارند.
بر اسا

نتایج دو ( ،)2در ارو واکههاای پیشای در دو ساطح افراشاته و میاانی ،میاانگی

بسامد ساز او و دوم واکههای خیشومیشاد بایشتار از واکاههاای دهاانی اسات .بارای ندوناه،
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میانگی بسامد ساز او واک  /i/دهاانی  345/47هرتاا و اونا خیشاومیشاد آن  372/21هرتاا
اساات .میااانگی بسااامد ساااز دوم هداای واکااه در یالاات دهااانی  2274/35هرتااا و در یالاات

خیشومیشد  2535/20هرتا است.

بر پای یافتههای دو ( ،)2میانگی بسامد ساز دوم واکه  //خیشومیشد بیشتار از یالات

دهانی آن است .ای در یالی است که میانگی بسامد ساز او ای واکه در یالت خیشاومیشاد

ک تر از یالت دهانی آن است .میانگی بسامد ساز او ای واکه در یالت دهانی  710/11هرتا و

در یالت خیشومیشد  673/93هرتا است .میانگی بسامد ساز دوم ایا واکاه در یالات دهاانی

 1585/24هرتا و در یالت خیشومیشد  1647/20هرتا است.

جدول  :2شاخصهای آماری  F1و  F2واکههای زبان فارسی
انحراا معیار
106/36
39/24
243/74
158/02
56/16
58/36
189/55
307/22
96/44
46/89
155/87
101/19
86/19
55/31
241/57
247/68
95/20
63/48
87/88
109/04
92/94
100/40
170/17
247/61

به تفکیک دو عامل دهانی و خیشومیشده
میانگی
462/76
384/12
998/09
910/52
372/21
345/47
2535/20
2274/35
537/93
475/91
992/65
959/35
524/64
474/24
1990/62
1832/63
646/09
599/44
1087/17
1042/15
673/93
710/11
1647/20
1585/24

تعداد
161
171
161
171
163
164
163
164
173
167
173
167
163
166
163
166
168
168
168
168
165
163
165
163

نوع واکه
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی

واکه
F1
u
F2
F1
i
F2
F1
o
F2
F1
e
F2
F1

F2
F1

F2
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بر مبنای یافتههای دو ( ،)2در ارو واکههای پسی در هر سه سطح افراشته ،میانی و افتااد

میانگی بسامد ساز او و دوم واکههای خیشومیشد بایشتار از واکاههاای دهاانی اسات .بارای
ندونه ،بسامد ساز او واک  /u/دهانی  384/12هرتا و اون خیشومیشد آن  462/76هرتا است.

میانگی بسامد ساز دوم هدی واکاه در یالات دهاانی  910/52هرتاا و در یالات خیشاومیشاد

 998/09هرتا است.

 .2 .5تأثیر متغیر جنسیت بر بسامد سازۀ اول و دوم واکههاای زباان فارسای در دو
بافت دهانی و خیشومیشده
دو ( ،)3ت یر وام نسیت ،نوع (دهانی یا خیشومیشدای) و ا ر متقاب

بسامد ساز او را نشان میدهد .دو ( ،)4ت یر ای

نسیت و نوع را بار

وام را بر بسامد ساز دوم واکهها بر مبنای

روش تح ی آماری مد آمیرته به ندایش اذاشتهاست .دو

( ،)5شاخصهای آماری  F1و F2

واکههای زبان فارسی را به تف یک نسیت در دو ارو واکههای دهانی و خیشومیشد نشان میدهد.
جدول  :3تأثیر عوامل جنسیت ،نوع و اثر متقابل جنسیت و نوع بر  F1واکههای زبان فارسی
سطح معناداری
0/000
0/162
0/000
0/345
0/000
0/379
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/508
0/000
0/001
0/000
0/103
0/000
0/001
0/000
0/026

آزمونF

1866/289
2/293
78/201
0/901
438/300
0/866
51/490
163/009
7023/407
23/358
92/062
0/439
3696/498
33/648
51/733
2/689
3957/267
21/784
57/063
5/036

منبع تغییرات
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت

واکه
u

i

o

e
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سطح معناداری
0/000
0/024
0/000
0/000

آزمونF
1194/849
7/806
59/075
123/733

منبع تغییرات
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت

واکه
a

جدول  :4تأثیر عوامل جنسیت ،نوع و اثر متقابل جنسیت و نوع بر  F2واکههای زبان فارسی
سطح معناداری
0/000
0/313
0/775
0/430
0/000
0/006
0/000
0/000
0/000
0/851
0/000
0/000
0/000
0/002
0/000
0/002
0/000
0/044
0/000
0/848
0/000
0/004
0/000
0/000

آزمونF

515/704
1/168
0/082
0/627
2493/940
13/504
709/775
169/736
420/805
0/037
12/723
13/440
1951/914
19/877
290/722
9/451
2629/013
5/751
25/021
0/037
1330/020
16/214
21/856
35/634

منبع تغییرات
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع * نسیت
رض از مبدا
نسیت
نوع
نوع* نسیت

واکه
u

i

o

e



a

بر پای نتایج داو ( )3و ( ،)4متغیر نسیت بر میانگی بسامد ساز او و دوم واک  /u/در هر

دو ارو دهانی و خیشومیشد ت یر معنادار ندارد .یافتههای دو های ( )3و ( )4نشاان مایدهاد

که متغیر نسیت بر میانگی بسامد ساز او واک  /o/در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد تا یر

معنادار دارد .ای ت یر در هر یاک از اارو هاای دهاانی و خیشاومیشاد تا یر ی ساانی دارد .باه
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اونهایکه در هر دو ارو میانگی بسامد ساز او زنان بیشتر از مردان است و میاان تفاوت میان
دو نسیت در هر دو ارو تقریبا ی سان است .بر پای

دو ( )5در ارو خیشاومیشاد  ،بساامد

سااز او زنااان  568/55هرتااا و مااردان  499/74هرتااا و در اارو دهااانی بسااامد ساااز او زنااان

 502/92هرتا و مردان  439/38هرتا است .به هدی سبب ،ت یر اص ی نسیت معنادار شاد اسات،
اما ت یر متقاب آن با نوع (دهانی یا خیشومیشدای) معنادار نیست.
بر اسا

یافتههای دو های باال ،متغیر نسیت بر میانگی بسامد سااز دوم واکا  /o/در هار

دو ارو دهانی و خیشومیشد ت یر معنادار دارد .البته ای ت یر در هر یک از ارو های دهاانی و

خیشومیشد ا ر ی سانی ندارد .به اونهایکه میانگی بسامد ساز دوم زنان در ارو خیشومیشد

ک ا تاار از مااردان و در ااارو دهااانی باایشتاار از مااردان اساات .ب ار اسااا

اادو ( ،)5در ااارو

خیشومیشد بسامد ساز دوم زنان  991/08هرتا و مردان  994/62هرتا و در اارو دهاانی بساامد
ساز دوم زنان  979/18هرتا و مردان  932/53هرتا اسات .باه هدای سابب ،تا یر اصا ی نسایت

معنادار نیست ،اما ت یر متقاب آن با نوع معنادار شد است.

بر پای نتایج دو های ( )3و ( ،)4متغیر نسیت بر میانگی بسامد سااز او و دوم واکا //

در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد ت یر معنادار دارد .به اونهایکه میانگی بساامد سااز او و
دو

دوم زنان در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد بیشتر از مردان است .برای ندونه ،بر اسا

( )5در ارو خیشومیشد بسامد ساز او زنان  680/73هرتا و مردان  602/09هرتا و بسامد ساز

دوم زنان  1128/83هرتا و مردان  1034/25هرتا است .الزم به اشار است میااان تفااوت میاانگی

بسامد ساز او میان دو نسیت در ارو دهانی بیشتر از اارو خیشاومیشاد اسات .باه هدای

سبب ،ت یر متقاب

نسیت و نوع معنادار است .میااان تفااوت میاانگی بساامد سااز دوم میاان دو

نسیت در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد تقریباً ی سان است.

جدول  :5شاخصهای آماری  F1و  F2واکههای زبان فارسی به تفکیک جنسیت
انحراا معیار
128/91
27/67
258/94
164/31
67/11
34/20
206/01
133/40

در دو گروه واکههای دهانی و خیشومیشده

میانگی
466/95
406/41
1049/02
954/30
457/30
357/56
931/89
858/32

تعداد
91
93
91
93
70
78
70
78

نوع واکه
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی

F1

نسیت

واکه

زن

F2
U
F1
F2

مرد
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انحراا معیار
58/63
53/48
192/07
233/46
52/55
21/93
116/60
57/41
102/66
41/35
98/68
104/64
72/20
23/19
206/89
90/29
76/44
34/89
124/85
165/63
62/18
17/12
195/72
154/61
109/08
40/61
69/08
97/81
45/50
23/56
80/72
79/10
94/70
77/97
127/20
95/29
76/33
36/49
112/60
176/31

میانگی
367/08
379/56
2621/53
2488/38
378/70
299/70
2426/09
1986/94
568/55
502/92
991/08
979/18
499/74
439/38
994/62
932/53
567/57
516/72
2148/18
2001/42
467/59
421/42
1781/29
1622/77
680/73
646/19
1128/83
1096/07
602/09
538/60
1034/25
971/97
705/32
784/78
1758/05
1778/48
637/16
626/72
1517/38
1369/42

تعداد
91
94
91
94
72
70
72
70
96
96
96
96
77
71
77
71
93
92
93
92
70
74
70
74
94
95
94
95
74
73
74
73
89
86
89
86
76
77
76
77

نوع واکه
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی
خیشومیشد
دهانی

نسیت
F1

واکه

زن

F2
i
F1
F2
F1

مرد

زن

F2
o
F1
F2
F1

مرد

زن

F2
e
F1
F2
F1

مرد

زن

F2

F1
F2
F1

مرد

زن

F2

F1
F2

مرد
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بر پای یافتههای دو های ( )3و ( ،)4متغیر نسیت بر میانگی بساامد سااز او واکا  /i/در

هر دو ارو دهانی و خیشومیشد ت یر معناداری دارد .البته ایا تا یر در هار یاک از اارو هاای
دهانی و خیشومیشد ت یر ی سانی ندارد .به اونهایکه میانگی بساامد سااز او زناان در اارو

خیشومیشد ک تر از مردان و در ارو دهانی بیشتر از ماردان اسات .بار اساا

ادو ( ،)5در

ارو خیشومیشد بسامد ساز او زنان  367/08هرتاا و ماردان  378/7هرتاا و در اارو دهاانی
بسامد ساز او زنان  379/56هرتا و مردان  299/7هرتا است.
بر اسا

یافتههای دو های باال ،متغیر نسیت بر میانگی بسامد ساز دوم واک  /i/در هر دو

ارو دهانی و خیشومیشد ت یر معنادار دارد .به اونهایکه میانگی بسامد ساز دوم زناان در هار
دو ارو دهانی و خیشومیشد بیشتر از مردان است .بر پای

دو ( )5در اارو خیشاومیشاد

بسامد ساز دوم زنان  2621/53هرتا و مردان  2426/09هرتا و در اارو دهاانی بساامد سااز دوم

زنان  2488/38هرتا و مردان  1986/94هرتا است .هر چند میاان تفاوت میانگی بساامد سااز دوم
میان دو نسیت در ارو دهانی بیشتر از ارو خیشومیشد است.

بر پای نتایج دو های ( )3و ( ،)4متغیر نسیت بر میانگی بساامد سااز او و دوم واکا /e/

در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد ت یری معنادار دارد .به اونهایکه میانگی بسامد سااز او
و دوم زنان در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد بیشتر از مردان است .برای ندونه ،بر پای

دو

( )5در ارو خیشومیشد بسامد ساز او زناان  567/57هرتاا و ماردان  467/59هرتاا اسات .در
هدی ارو  ،بسامد ساز دوم زنان  2148/18هرتاا و ماردان  1781/29هرتاا اسات .میااان تفااوت

میانگی بسامد ساز او میان دو نسیت در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد ی سان اسات ،اماا
میاان تفاوت میانگی بسامد ساز دوم در ارو خیشومیشد بیشتر از ارو دهانی است.

بر پای یافتههای دو ( )3و ( ،)4متغیر نسیت بر میانگی بسامد ساز او و دوم واک  //در

هر دو ارو دهانی و خیشومیشد ت یر معنادار دارد .به اونهایکه میانگی بسامد ساز او و دوم
زنان در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد بیشتر از مردان است .هدچنی میاان اختالا میاانگی

بسامدها میان دو نسیت در ارو دهانی بیشتر از ارو خیشومیشد است .برای ندوناه ،بار پایا
دو ( )5در ارو دهانی بسامد ساز او زنان  784/78هرتا و ماردان 626/72هرتاا و در هدای

ارو بسامد ساز دوم زنان  1778/48هرتا و مردان  1369/42هرتا است.
ش

( ،)4ندودارهای می اهای میاانگی بساامد سااز او و دوم واکاههاای زباان فارسای را باه

تف یک نسیت در دو ارو واکههای دهانی و خیشومیشد نشان میدهند.
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شکل :4نمودار میلهای میانگین بسامد  F1و  F2واکههای زبان فارسی به تفکیک جنسیت در دو گروه
واکههای دهانی و خیشومیشده
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 .3 .5تأثیر عامل خیشومیشدگی بر گسترۀ بسامدی سازۀ اول و دوم واکههای زبان

فارسی
در ای برش ،هدا بررسی ت یر ام خیشومیشدای بر استر بسامدی ساز او یاا  F1 spanو
استر بسامدی ساز دوم یا  F2 spanواکههای زبان فارسی است.

استر بسامدی ساز های او و دوم از رابط ( )1و ( )2به دسات مایآیاد (

Becker-Kristal,

:)2010 quoted from Alinezhad, 2016, p. 105

معادله ()1

معادله ()2

F1 span = F1 maximum value – F1 minimum value
F2 span = F2 maximum value – F2 minimum value

برای ندونه ،اار تفاض کدینه بسامد ساز او واک  /u/از بیشاینه بساامد سااز او واکا //

محاسبه شود ،استر ساز او یعنی ض ع پسی چند ض عی به دست میآید .بارای محاسابه اساتر

ساز دوم نیا تفاض کدینه و بیشینه بسامد واکههای  /u/و  /i/محاسبه میشود .دو ض ع دیگر نیا به
هدی ترتیب با تو ه به واکههایی که در دو انتهای اضالع مورد ن،ر قرار دارند ،محاسابه مایشاود

(.)Alinezhad, 2016, p. 101

از سوی دیگر ،استر بسامدی فضای واکهای را میتوان به روش پا ت و تابای

 )Tabain, 2005 quoted from Alinezhad, 2016, p. 104از تفاض یاص

( & Padgett

دع میانگی بساامد

ساز او واک  //با میاان انحراا استاندارد آن به دست آورد .هدچنی میتاوان یاصا افتاراق
میانگی بسامد ساز او واک  /u/و میاان انحراا استاندارد آن برای هر اویناد باه دسات آورد.

دلی استفاد از میاان انحراا استاندارد در ای روش ای است که باه وسای ه آن مایتاوان تناساب
دقیق میاان توزیع داد ها را بدون در ن،ر ارفت داد های پرت به دست آورد .بارای ندوناه ،فارض
شود برای شرصی معی  ،میاان میاانگی بساامد سااز او بارای واکا  //برابار باا  m1و انحاراا
استاندارد آن برابر با  d1باشد .هدچنی به طور مشابه میاان میانگی بسامد ساز او بارای واکا /u/

برابر با  m2و انحراا استاندارد آن برابر با  d2باشد .در ای صاورت ،اساتر فضاای واکاهای بارای
بسامد ساز او برای ای شرص برابر با معادله زیر است،

که با نداد  diff.F1نشان داد میشود.

)(m1+d1)-(m2-d2
1

دو ( )6با استفاد از آزمون ناپارامتری م -ویتنی به بررسی ت یر ام خیشومیشدای بار

استر بسامدی ساز او و دوم واکههای زبان فارسی پرداختهاست .دو ( )7با استفاد از هدای

Mann-Whithney

1
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آزمون به بررسی ت یر خیشومیشدای بر استر بسامدی ساز او و دوم واکههای زبان فارسی در

دو ارو زنان و مردان پرداختهاست.

جدول  :6آزمون ناپارامتری تأثیر خیشومیشدگی بر گسترۀ بسامدی
سازۀ اول و دوم واکههای زبان فارسی

سطح معناداری

آمار آزمون

ام

0/757

-0/309

F1.diff

0/233

-1/192

F2.diff

0/757

-0/309

F1.span

0/200

-1/280

F2.span

هداناونه که در دو ( )6مشاهد میشود ،با تو ه باه ساطح معنااداری کاه از  0/05باارگتار

است ،ام خیشومیشدای بر مقادیر استر بسامدی ساز او و دوم واکههای زبان فارسی تا یر

معناداری ندارند.

جدول : 7آزمون ناپارامتری تأثیر خیشومیشدگی برگسترۀ بسامدی سازۀ اول و دوم
واکههای زبان فارسی در دو گروه زنان و مردان
ارو مردان
سطح معناداری آمار آزمون

ارو زنان
ام

سطح معناداری آمار آزمون

ام

0/386

-0/866

F1.diff

0/917

-0/104

F1.diff

0/021

-2/309

F2.diff

0/754

-0/313

F2.diff

0/386

-0/866

F1.span

0/347

-0/940

F1.span

0/021

-2/309

F2.span

0/917

-0/104

F2.span

یافتههای دو ( ،)7نشان میدهد که ه در ارو زنان و ه در ارو مردان ،فارض براباری

فاکتورهای  F1.diffو  F1.spanدر دو اارو دهاانی و خیشاومیشاد رد ندایشاود .هدچنای  ،در
ارو زنان نیا فرض برابری فاکتورهای  F2.diffو  F2.spanدر دو ارو دهانی و خیشومیشد رد

ندیشود .ای در یالی است که در ارو مردان سطح معناداری برای ای دو فاکتور از  0/05ک تر
شد است و اختالا میان دو ارو معنادار است.

دو ( ،)8شاخصهای آماری استر بسامدی ساز او و دوم واکههاای زباان فارسای را باه

تف یک دو ام دهانی و خیشومیشدای در دو ارو زناان و ماردان نشاان مایدهاد .بار اساا
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میانگی های محاسبه شد در ای

دو  ،باه خاوبی مایتاوان در اارو ماردان ،اخاتالا میاانگی

استر بسامدی ساز دوم را در دو ارو دهانی و خیشومیشد مشاهد کرد .به طوریکه میاانگی

فاکتورهای  F2.diffو  F2.spanدر ارو واکههای خیشومیشد بیشتر از دهانی است.

جدول  :8شاخصهای آماری گسترۀ بسامدی  F1و  F2واکههای زبان فارسی به تفکیک
دو گروه دهانی و خیشومیشده در دو گروه زنان و مردان

نوع

F2. Span

F1. Span

F2. Diff

F1. Diff

5

5

5

5

تعداد

1929/84

385/60

1786/65

316/52

میانگی

±366/41

±132/29

±361/87

±151/99

انحراا معیار

5

5

5

5

تعداد

1943/59

302/16

1786/56

270/74

میانگی

±251/92

±81/78

±257/46

±60/19

انحراا معیار

4

4

4

4

تعداد

1844/39

223/23

1678/81

198/04

میانگی

±82/08

±114/95

±107/31

±119/21

انحراا معیار

4

4

4

4

تعداد

1392/84

245/21

1291/97

218/43

میانگی

±70/13

±31/67

±72/99

±37/35

انحراا معیار

نسیت

خیشومیشد
زن
دهانی

خیشومیشد
مرد
دهانی

 .4 .5نمودار فضای واکهای واکههای دهانی و خیشومیشدۀ زبان فارسی
برای ترسی ندودار فضای واکهای از نرمافاار آر 1و بسته فون آر 2مطاابق باا دساتورالعد ریچاارد
انسون و ویچرن ( )Johnson & Wichern, 2002در تح ی آماری کاربردی چند متغیر اساتفاد

شاد اساات .نداودار فضااای واکاهای واکااههااای دهاانی و خیشااومیشاد در شا

شد است .ش

( )5نشااان داد

( 6الف) ندودار فضای واکهای واکههای دهانی و خیشومیشد را در ارو مردان

و (6ق) ندودار فضای واکهای واکههای دهانی و خیشومیشد را در ارو زناان نشاان مایدهناد.
ش

( 7الف) ندودار فضای واکهای واکههای دهانی را به تف یک دو اارو زناان و ماردان و (7

ق) ندودار فضای واکهای واکههای خیشاومیشاد را باه تف یاک دو اارو زناان و ماردان نشاان

میدهند.

R Package Software
phone R

1
2
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بر پای ش

( ،)5ت یر معنادار دو ام دهان و خیشوم بر بسامد سااز او و بساامد سااز دوم

تدامی واکههای زبان فارسی به روشنی آش ار است .در ش

( ،)5ابه ایی ساز های او و دوم
( )5و بر پای

واکههای خیشومیشد به سدت بسامد بیشتر مشهود است .هدچنی با تو ه به ش

نتایج دو ( )2در زیر برش ( )1-5میاان اختالا میانگی بسامد ساز دوم بی دو ارو دهانی و

خیشومیشد در واکههای پیشی بیشتر از واکههای پسی است .در ارو واکههاای پیشای  ،ایا
اختالا بسامد در واکههای افتاد ک تر از واکههای افراشته و میانی است.

( )5مشاهد میشاود ،یافتاههاای رایات ( )Wright, 1986در پیوناد باا

هداناونه که در ش

ایگا واکههای خیشومیشد افراشته و افتاد در مقایسه با هدتای دهانیشان در فضای واکهای در

مورد واکههای زبان فارسی نیا (به اا واکا  ) //صاادق اسات .بار پایا شا

زیار ،واکاههاای

خیشاومیشااد افراشااته نساابت بااه هدتااای دهااانیشاان در ایگااا پااائی تااری قاارار دارنااد و واکا
خیشومیشد افتاد  //نسبت به هدتای دهانیاش در ایگا باالتری قرار دارد.

شکل  :5نمودار فضای واکهای واکههای دهانی و خیشومیشدۀ زبان فارسی

1

ابه ایی ساز های واکههای خیشومیشد به سدت بسامد بیشتر ،در فضای واکهای مردان و

زنان نیا به ترتیب در ش

هداناونه که در ش

های ( 6الف) و ( 6ق) به صورت تقریبی آش ار هستند.

( 7الف) و ( 7ق) مشاهد میشود و بر پایا یافتاههاای ادو ( )5در

زیر برش ( ،)2-5فضای واکهای زنان در هر دو ارو واکههای دهانی و خیشومیشد بارگتر از
فضای واکهای مردان است.

 1خطهای نقطهچی واکههای خیشومیشد و خطهای پررنگ واکههای دهانی را نشان میدهند.
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(الف)
مردان

(ق )
زنان

شکل  :6الف نمودار فضای واکهای واکههای دهانی و خیشومیشده در گروه مردان و ب نمودار
فضای واکهای واکههای دهانی و خیشومیشده در گروه زنان
(الف)
دهانی

1

(ق)
خیشومیشد

شکل  :7الف نمودار فضای واکهای واکههای دهانی به تفکیک دو گروه زنان و مردان و ب نمودار
فضای واکهای واکههای خیشومی شده به تفکیک دو گروه زنان و مردان

2

 .6نتیجهگیری
ای پژوهش در پی بررسی ت یر خیشومیشدای بر بسامد ساز او و دوم واکههای زبان فارسای و
بررسی ت یر ای

ام بر استر بسامدی ساز او و دوم واکههای زبان فارسی بود اسات .باه ایا

 1خطهای نقطهچی واکههای خیشومیشد و خطهای پررنگ واکههای دهانی را نشان میدهند.

 2خطهای نقطهچی  ،فضای واکهای زنان و خطهای پررنگ فضای واکهای مردان را نشان میدهد.
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من،ور ،به مقایس دو ارو واکههای دهانی و خیشومیشد پرداختهاست .در نهایت ندودار فضاای
واکهای ای دو ارو از واکهها را ترسی شد است .هدچنی مقال یاضر ،ت یر متغیر نسیت را بار
بسااامد ساااز هااای او و دوم واکااههااا در دو بافاات دهااانی و خیشااومیشااد مااورد بررساای قاارار

داد است.یافته های پژوهش نشان میدهد کاه خیشاومیشادای بار میااان بساامد سااز او و دوم
تدامی واکههای زبان فارسی ت یری معنادار دارد .باه اوناهای کاه میااان بساامد سااز او تداامی
واکههای خیشومیشد به ا واک  //از واکههای دهانی بیشتار اسات .میااان بساامد سااز او

واک خیشومیشد  //از هدتای دهانیاش ک تر است .هدچنی تداامی واکاههاای خیشاومیشاد
نسبت به واکههای دهانی از میاان بسامد ساز دوم بیشتری برخوردارند.

هدچنی در ای مقالاه مع اوم شاد کاه خیشاومیشادای بار اساتر بساامدی سااز او و دوم

واکههای زبان فارسی ت یر معناداری ندارد .بررسی واکههای دهانی و خیشومیشد به تف یاک دو
ارو زنان و مردان نیا ای نتیجه را تا انداز زیادی ت یید میکند .هداناونه که در زیر برش 3-5

اشار شد ،در ارو زنان خیشومیشدای بر استر بساامدی سااز هاای او و دوم واکاههاا تا یر

معناداری ندارد .در ارو مردان در یالیکه ام خیشومیشادای بار اساتر بساامدی سااز او
ت یر معناداری ندارد ،اما بر استر بسامدی ساز دوم ت یر معنادار دارد .البته ای معنااداری مد ا

است فقط مرتصِ اویشوران مرد ای تحقیق باشد و قاب تعدی نیست.

الو بار ایا  ،یافتاههاای پاژوهش نشاان مایدهاد متغیار نسایت در هار دو اارو دهاانی و

خیشومیشد بر بسامد ساز او و دوم واکهها به اا واکاه  /u/تا یر معناادار دارد .ایا تا یرات
ای اونه است که در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد بسامد ساز او واکههای  /e/ ،// ،/o/و

 //در ارو زنان بیشتر از مردان اسات .در اارو خیشاومیشاد  ،بساامد سااز او واکاه  /i/در

ارو زنان ک تر از مردان و در ارو دهانی بسامد ساز او ای واکاه در اارو زناان بایشتار از

مردان است .در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد  ،بسامد ساز دوم واکههاای  /e/ ،/i/ ،//و //
در ارو زنان بیشتر از مردان است .در ارو خیشومیشد  ،بسامد سااز دوم واکاه  /o/در اارو

زنان ک تر از مردان و در ارو دهانی بسامد ساز دوم ای واکه در اارو زناان بایشتار از ماردان
است .الو بر ای  ،بر پای ش

( ،)6در هر دو ارو دهانی و خیشومیشد فضای واکاهای زناان

بارگتر از فضای واکهای مردان است.
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Abstract
This paper is an acoustic analysis of Persian nasalized vowels which aims to develop
an acoustic vowel space of these vowels compared to that of oral vowels (the vowel
space provides a graphical method for showing where a speech sound, such as a
vowel, is located in both “acoustic” and “articulatory” space. The illustration shows
an acoustic vowel space based on the first two formants for vowels. The vertical axis
represents the frequency of the first formant (F1) and the horizontal axis shows the
frequency gap between the first two formants (F2-F1) (Giacomino, 2012). In this
regard, such a survey is investigating the effect of nasalization on the first and
second formants of Persian vowels as well as the effect of this factor on their F1span
and F2span. In addition, this article studies the effect of gender on the first two
formants of oral and nasalized vowels.
In order to reach the purposes of this survey, the speech of a total of ten Persian
speakers, including five women and five men were recorded. All of the speakers
were between the ages of 25 and 35. A list of forty-eight words (the words were
embedded in a common carrier sentence) was presented to the speakers and their
utterances of the words were recorded with a Huawei G750-U10 sound recorder.
The words the participants had to pronounce were two to three syllabic nouns and
adjectives. The findings of this paper are based on the pronunciation of six vowels,
i.e., /i/, /e/, //, //, /o/ and /u/ found in the unstressed syllable of these words. Some
of these unstressed syllables contained a consonant-vowel-consonant phoneme
structure (i.e. /CVC/) and some others contained a nasal-vowel-nasal one (i.e.
/NVN/) in order to examine oral and nasal vowels, respectively.
Each word was uttered five times by each speaker, so each one provided 240
tokens. Collectively, 2400 tokens were provided by the participants. The recorded
words were converted to .WAV files and analyzed acoustically with the free
program, Praat (an online open source software designed for acoustic phonetic
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analyses). The data taken were the first two vowel formants, i.e., F1 and F2. For the
purposes of this study the central part of each vowel, which reaches a practically
steady state, was measured. Averages were taken for each value for each speaker
and then calculated for the entire group. It should be mentioned that mahalanobis
distance criterion was used to remove outlier data. Generally, this criterion is used
when the data are two-dimensional.
The data, when so analyzed statistically, reveal that nasalization significantly
affects all vowels’ first and second formants. In fact, the F1 frequency of the
nasalized vowels, except for the vowel //, is more than that of oral vowels. In
comparison with the oral vowel //, the F1 frequency of its nasalized counterpart is
less. Moreover, the F2 frequency of the nasalized vowels is more than that of oral
vowels.
It is also found that nasalization has no significant effect on vowels’ F1span and
F2span.
The data show that, gender significantly affects the frequency of the first two
formants in both oral and nasalized vowels, except for the vowel /u/. The effects
may be indicated as follows.
a. In nasalized vowels as well as oral ones, the F1 frequency of the vowels /o/, //,
/e/ and // for female speakers is more than that of these vowels for male ones.
Additionally, the F1 frequency of the nasalized vowel /i/ for females is less than that
of this vowel for males, but conversely, the F1 frequency of the oral one for females
is more than that of this vowel for males.
b. In both nasalized and oral vowels, the F2 frequency of the vowels //, /i/, /e/ and
// for female speakers is more than that of these vowels for male ones. Furthermore,
the F2 frequency of the nasalized vowel /o/ for females is less than that of this vowel
for males but conversely, the F2 frequency of the oral one for females is more than
that of this vowel for males.
Finally, it should be noted that the vowel space has been studied in different
languages, for instance, the studies of Barney and Peterson (1952), and Hillenbrand
et al. (1995) on English vowels, Klein’s study (1970) on Dutch vowels, the survey
of Johngman et al. (1989) on modern Greek and German vowels, and the article of
Most et al. (2000) on Hebrew Vowels. There are also some papers on Persian vowel
space, such as Gharaati (2010), Mohammadi et al. (2011), Bijankhan (2013),
Modarresi Ghavami (2013), Esfandiari and Alinezhad (2015), and Alinezhad (2016).
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