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  چكيده

 هدف. كندبررسي ميشناختي  از منظر آواشناسي صوترا اي زبان فارسي معيار  پژوهش حاضر نظام واكه

اكه تعيين بسامد پايه، بسامد سه سازه نخست، شدت و ميزان ديرش هر يك از شش و از اين پژوهش

در بافت معيار هر شش واكه زبان فارسي را گويشور زبان فارسي ) زن(ده . ساده زبان فارسي معيار است

CVb همخوان زبان فارسي در جايگاه همخوان اول  23همخوان از  18. در اتاق آكوستيك تلفظ كردند

از نظر ت ل صوت پرحليافزار ت آوري شد كه با نرم داده جمع 1140در مجموع . اين بافت قرار گرفتند

اين . شداس تحليل  اس پي افزار آماري اس نتايج حاصل از اين بررسي توسط نرم بررسي وشناختي  صوت

هاي اين زبان به دو طبقه  بندي واكه همچنين تقسيم. فارسي گرد نيست /ɑ/، واكهدهدميآزمايش نشان 

. ببين اين دو طبقه در نظر گرفت توان مرز دقيقي كشيده تا حدي عملي است ولي نميطبيعي كوتاه و 

از . اندترين واكه زبان فارسي پسين /u/ترين واكه و  پيشين /i/واكه  دهدميچنين نشان اين آزمايش هم

  . شوند ترين واكه قلمداد مي افتاده /a/ترين و واكه  افراشته /i/نيز واكه  ارتفاعنظر 

  

  واكه، سازه، بسامد، شدت، ديرش بررسي صوت شناختي، فارسي معيار،  :كليدي هايواژه

 
  مقدمه -1

كه مجراي  اند، آواهاي رساييها واكه. شوند آواهاي زبان به دو دسته اصلي همخوان و واكه تقسيم مي

نظر صوت شناختي موج حاصل از  از. شود ا آزادانه خارج ميگفتار هنگام توليدشان باز است و جريان هو

به ) به عنوان منشاء(موج در واقع طيف ارتعاش تارآواهااين . است، يك موج پيچيدة منظم  توليد واكه

ها از اين نظر  تفاوت كيفي واكه. است )به عنوان صافي(هاي تشديد مجراي فوق حنجره ركانسعالوة ف

در توصيف . گردد هنگام توليد هر واكه باز مي هاي تشديد آن گفتار و فركانس به شكل خاص مجراي

شود كه يك سر  ها، مجراي فوق حنجره به شكل يك لولة صوتي در  نظر گرفته مي وضعيت توليدي واكه
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هاي  به فركانس). 82: 1،2000هيوارد(ها باز است ر ديگر آن در قسمت لببسته و س ،يآن در چاكنا

وجود  متعددي تشديد هاي اگرچه در اين لوله فركانس. اين لوله، فورمنت يا سازه گويند صوت در 2تشديد

ترين  پائين. كنند اول ايفا مي تشديد گيري يك واكه سه فركانس ترين نقش را در شكل دارد اما مهم

  ).83همان،( نامند مي   3F و F 2 و دو فركانس بعدي را به ترتيبيا سازه اول  1Fفركانس را 

تر  چه دهان بسته فركانس سازة اول با ميزان باز بودن حفرة دهان ارتباط دارد به اين صورت كه هر

تباط دارد و هر چه واكه فركانس سازة دوم با جايگاه زبان در توليد واكه ار. تر خواهد بود پائين 1Fباشد 

هاي پيشين فاصلة دو سازه اول زياد و فاصلة  به اين ترتيب در واكه. تر خواهد بود پائين F 2 باشدتر  پسين

باشد دو سازة اول به هم نزديك و سازة دوم و سوم از تر  هر چه واكه پسين. سازة دوم و سوم كم است

گردشدگي باعث پائين آمدن . گيرد از موقعيت نوك زبان ميرا سازة سوم بيشترين تاثير . شوند  هم دور مي

3F 229: 2007 ،3برمن( گرددشدگي موجب افزايش آن مي و حلقي .(  

به غير از اين سه سازه، . استاهميت  ها بسيار حائز مطالعه سه سازة نخست در بررسي كيفيت واكه

در حالت كلي بسامد پايه  .شودميديرش، شدت و بسامد پايه هر واكه نيز در مطالعات آواشناختي بررسي 

ها هر چه از  به عبارت ديگر در  ذوزنقة واكه. هاي افتاده باالتر است هاي افراشته نسبت به واكه در واكه

اين معني به . كنند ركت مييه و سازه نخست خالف جهت يكديگر حپاباال به پايين حركت كنيم بسامد 

اختالف بسامد پايه و سازة نخست در . رود در حاليكه سازه نخست باال مي يابدكه بسامد پايه كاهش مي

ست ا اين در واقع بدان معنا. دمقدار را دار ينهاي افتاده بيشترترين مقدار و در واكه افراشته كمهاي  واكه

  .يابد ها از پيشين به پسين و از افتاده به افراشته افزايش مي بسامد پايه واكهكه 

مطالعة ارتباط بين انرژي . گيرد ها مد نظر قرار مي   همانطور كه گفته شد، شدت نيز در مطالعة واكه 

لندي يك اندازه انرژي توليد شوند با ب ها با نشان داده است كه اگر واكه سيگنال صوتي و بلندي آن

در . خي ديگر متفاوت استها با بر يط نيز دامنة برخي واكهشوند اما حتي در اين شرا يكسان هم درك مي

 4لهيست(شود هاي افتاده مي هاي افراشته شكل بستة حفرة دهان باعث كاهش شدت نسبت به واكه واكه

  ).430: 1959 ،5پترسون و

براي مثال . تر هم مطالعاتي انجام پذيرفته است يشهاي زبان فارسي پ             در مورد وضعيت واكه

متشكل از هشت  اي زبان فارسي در قرن سيزدهم ميالدي نظام واكه معتقد است) 96: 1985( 6پيسيويچ

غيير يافتن وي در جدولي شكل ت. كه زبان فارسي امروز شش واكه آن را حفظ كرده است واكه ساده بوده

  ):89: همان(دهد ش ميزير نمايشكل  ها را به اين واكه

  

                                                 
1- Hayward, K. 
2- resonance  
3- Behrman, A. 
4- Lehiste, I. 
5- Peterson, G.E. 
6- Pisowicz, A. 
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  ي زبان فارسيها واكه غيير يافتنشكل ت -1جدول 

از امتدادي  ɑ,i,u// ةكند سه واك به وجود همين شش واكه قائل است و اشاره مي نيز) 1992(1الزار

ها روي  هاي مهمي در كيفيت اين واكه ره تغيير و تبديلبه نسبت ثابت برخوردارند و در زبان روزم

اين در حالي ). 18: مانه(اور دارندداراي امتداد متغيرند و اغلب كيفيتي شن /o,e,a/ة اما سه واك. دهد نمي

بنا به نظر وي . به وجود يك واكه كاهش يافته نيز در اين نظام قائل است) 357: 1957(2است كه هاج

پذيرد براي  كند كه البته بيشتر از سبك فردي تاثير مي هي در محاوره حضور پيدا مينيز گا ə/ /واكه

  .فظ كنندتل [dəhɑn]را به صورت  [dahɑn] اي نظير مثال بعضي افراد ممكن است واژه

كه عبارتند  داند اي فارسي امروز را متشكل از شش واكه مي نيز دستگاه واكه) 86:1364(ثمره

 /i/ ةواك و كرده استمنظر آواشناسي توليدي بررسي هاي زبان فارسي را از  او واكه.  /u,o,â,i,e,a/از

توسط، نيم گسترده و كوتاه ماي پيشين،  را واكه /e/ ةاي پيشين، بسته، گسترده و كشيده و واك را واكه

پسين،  ةواك را يك /u/ ةاي پيشين، باز، گسترده و كوتاه،  واك واكهرا  /a/ ةهمچنين واك. نمايد معرفي مي

 اي پسين، باز، گرد و كشيده را واكه â/3/ ةگرد و واك را پسين، متوسط، نيم /o/ ةبسته، گرد و كشيده، واك

بر اساس نظريه را هاي زبان فارسي  واكه )1369(خان جناما به لحاظ صوت شناختي، بي. ايدنم قلمداد مي

بسامد پايه و  ه ورا انجام دادها  صوتي واكهتحليل  LPCبا استفاده از  يو .بررسي كرد آواشناسي فانت

  :كند گزارش ميزير قرار و دوم هر واكه را به  هاي اول سازه

  هرتز، 2016و سازه دوم  420، سازه اول 125بسامد پايه  :/i/واكه 

  هرتز، 1848و سازه دوم  588، سازه اول 113بسامد پايه : /e/واكه

  هرتز،1596و سازه دوم  756 ، سازه اول121بسامد پايه : /a/واكه

  هرتز، 1008و سازه دوم  420، سازه اول129بسامد پايه : /u/واكه

  هرتز، 1092و سازه دوم  588، سازه اول 121بسامد پايه : /o/واكه

                                                 
1- Lazard, G. 
2- Hodge, C,T. 

در متن اصلي از اما از آنجا كه  برخي نويسندگان . استدر الفباي بين المللي آوانگاري  ɑ ةواك همان /â/  ةمقصود از واك  -3

  .شده است ستفادها ها، از همين نشانهاند، در نقل قول از آنبهره جسته âنشانه 

  قرن بيستم ميالدي  قرن سيزدهم ميالدي

/ă/  /a/  

/ā/  /ɑ/  

/ǐ/  /e/  

/ē/     و/ ī /  /i/,/o/  

u/ /  /u/  
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  . هرتز 1176دوم  سازه و 420اول  سازه، 121پايه  بسامد: /â/واكه

اي  بسامد سازه هاي اندازه گفتار درماني نيز هاي ند، گروهشناسان انجام دادعالوه بر مطالعاتي كه زبان

صالحي و همكاران . شود در اينجا به يكي از آنها اشاره مي كه را بررسي كردندهاي زبان فارسي  واكه

ساله دختر و پسر را  24تا  18دانشجوي  60هاي توليد شده  ، بسامد سه سازه اول واكه)1387(

 :هاي توليد شده توسط دختران از اين قرار اعالم شده است در واكه ها اندازه اين سازه. گيري كردند اندازه

   هرتز، 3339، سازه سوم 2688 سازه دوم ،533سازه اول : /i/واكه

  هرتز،3040سازه سوم  ،2255سازه دوم  ،653سازه اول : /e/واكه

  هرتز، 2833 ، سازه سوم1659 سازه دوم ،876سازه اول  :/æ/1واكه

  ،هرتز 2412سازه سوم  ،731سازه دوم  ،371سازه اول : /u/واكه 

  هرتز، 2645، سازه سوم 874سازه دوم  ،491سازه اول : /o/واكه

  .هرتز 2807، سازه سوم 1154، سازه دوم 725سازه اول : /a/2واكه

كاهش  استفاده از دادگان تلفني پژوهشكده پردازش هوشمند عالئم،با  )1389(تجن سنگ شيخ

اني، تركي، اصفهاني، تهر( اي در ايران از ده منطقه لهجهاين دادگان . ا بررسي كردراي زبان فارسي  واكه

بسامد در اين پژوهش، . ه استآوري شدجمع) جنوبي، خراساني ، كردي ، لري و بلوچي شمالي، يزدي

ت افزار پر ها توسط نرم ثبات واكه هاي اول تا سوم، شدت، ديرش و مركز ثقل طيفي منطقه پايه، سازه

ن و بافت همراه با همخوان آغازين، ها در دو بافت مستقل از همخوا پس از بررسي واكه وي. شدررسي ب

گيرد كه از مقدار ديرش در  و نتيجه مي كندارائه ميگزارشي از تفاوت متغيرهاي نامبرده در اين دو بافت 

ي اول و دوم نيز در ها چنين، مقدار سازههم. شود در هر دو بافت كاسته مي يافته هاي كاهش واكه

ها را  ها، بسامد پايه، مدت و شدت واكه وي بسامد سازه .گردد يافته دستخوش تغيير مي هاي كاهش واكه

  :كند در بافت مستقل از همخوان بدين ترتيب گزارش مي

  شدت  مدت F1 F2 F3  بسامدپايه  

  a/  124  703  1533  2215  224  74/واكه

  ɑ/  230  627  1094  2367  230  76/واكه

  e/  222  501  1821  2459  222  73/واكه

  i/  137  415  1966  2628  213  66/واكه

  o/  133  504  944  2332  237  76/واكه

  u/  135  425  930  2390  209  71/واكه

                                                 
  .است در الفباي بين المللي آوانگاري aمقصود واكه  -1

  .است در الفباي بين المللي آوانگاري ɑمقصود  واكه  2-

  

 
 



  93/ن فارسي معيارهاي ساده زباشناختي واكهبررسي صوت

 

در اروپا پيش از وقوع . تري برخوردار است ها در بين پژوهشگران غير ايراني از پيشينه قديمي مطالعه واكه

) 1877(1هولتز ها انجام شد كه شايد بتوان مطالعات هلم هايي در ارتباط با واكه جنگ جهاني دوم، پژوهش

برد و وجود  ها پي هاي گويايي بر بسامد واكه وي به تاثير حفره. ترين آنها محسوب كرد را برجسته

  . دانست هان و پسين را، علت تفاوت بسامد آنهاي پيشي واكه هاي مختلف بر سر راه توليد حفره

و بسامد هر كدام از  بررسيهاي زبان انگليسي را به تفصيل  واكه 1952در سال 2ن و بارنيپترسو

نفر از گويشوران بومي انجام پذيرفت از دو بخش  76اين پژوهش كه روي . ها را مشخص كردند سازه

ها مطالعه و در بخشي ديگر، ميزان درك  شناختي واكه هاي صوت در يك بخش اندازه. تشكيل شده بود

هاي زباني فرد  ها به تجربه اين مطالعه نشان داد هم توليد و هم درك واكه. شد هر واكه ارزيابي مي

تصادفي نيست يا به  همچنين نشان داده شد توليد واكه توسط يك شخص معين فرايند. تگي داردبس

سون و بارني به عالوه بر اين پتر. ها در هر فرد تابع نظم خاصي است شناختي واكه عبارتي اندازه صوت

، 3در همين سال دالتر. شوند ها نسبت به برخي ديگر بهتر درك مي اين نتيجه رسيدند كه برخي از واكه

هدف از اين مطالعه پيدا كردن . بررسي كردشناختي  صوتاز نظر را  4اي پي آي واكه جدول 16

ين مطالعه دو آزمايش به صورت در ا. بود هاي جدول براي هر كدام از واكه 2Fو  1Fترين ميزان  مناسب

اين تغيير تا آنجا . متغير بود 2Fهرتز ثابت و  250ها روي  واكه 1Fدر آزمايش اول  .جداگانه انجام پذيرفت

هرتز  i/ 2900/ مثال براي واكه. براي واكه مورد نظر انتخاب شود 2F كرد كه بهترين ادامه پيدا مي

 بدين ترتيب بهترين .متغير بود 1F ثابت و 2F در آزمايش بعدي .رسيد بهترين بسامد سازه دوم به نظر مي

1F  2وF  ي پي آي واكه جدول 16براي هر واكه ازدر درك و ساختار  5سپس تاثير كاهش. انتخاب شد ا

شود دو سازه يك واكه به قدري با هم آميخته شوند  ها دريافتند كاهش گاه باعث ميآن. شد بررسيواكه 

و هر واكه با دو نوع ساختار  واكه 10جانشين  ةبراي بررسي اين ساز. ازه واحد گردندكه تبديل به يك س

يك بار با دو سازه طبيعي خود و بار ديگر با يك سازه جايگزين كه نقطه مياني دو . شداي مطالعه  سازه

ها به زه اول آنكه اندازه دو سا .../ɑ/و   /o/  ،/u/هايي مثل اين بررسي نشان داد در واكه. سازه اول بود

ها كه دو سازه اول آن /i/هايي نظير  اما براي واكه. است ست، سازه جايگزين براي درك كافيهم نزديك ا

   .توان يافت از هم فاصله دارد، سازه جايگزين مناسبي نمي

هاي  مطالعه حاضر نيز با در نظر گرفتن اصولي كه اين نظريه به معرفي آن پرداخته است، سازهدر 

ضعيت سه سازه اول تا سوم، اين پژوهش ودر بر آنچه گفته شد، بنا. شودبررسي ميهاي زبان فارسي  واكه

  .هاي زبان فارسي معيار مورد بررسي قرار گرفت واكه) طول زمان(ديرشو  بسامد پايه  شدت،
  

                                                 
1- HelmHoltz, H. 
2- Barnny, H.    
3- Dellatre, P. 
4- International Phonetic Alphabet (IPA) 
5- Reduction 
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 روش پژوهش -4

در جايگاه . گرفتندقرار  cvbبه نوبت در بافت هجايي   /i,e,a,u,o,ɑ / شامل زبان فارسي ةشش واك

به اين . 1فارسي جاي داده شدهمخوان اول اين هجا، هجده همخوان از بيست و سه همخوان زبان 

در جايگاه  /dӡ,t∫,∫,ӡ,x,h,b,p,d,t,g,k,ɢ,ʔ,v,f,z,s/هاي ساخته شد كه همخوان 2هناكلم 114ترتيب 

  .آغازين آن قرار داشتند
اين آزمايش سال در  38تا  22ا محدودة سني بين ب سال 27با ميانگين سني  كنندة زنشركتده 

عنوان  كنندگان گويشور بومي زبان فارسي معيار بودند و تنها اين زبان را بههمة شركت. شركت كردند

 )س(آكوستيك دانشگاه الزهرا  كهاي پژوهش در اتاق داده). دوزبانه نبودند(كردند زبان مادري صحبت مي

كننده در حالي كه هر شركت. هرتز استفاده شد 44100 از ميكروفن روالندها  براي ضبط داده. ضبط شد

دو بار را  آزمايشمتر از دهان نگه داشته بود، كلمات  ميكروفن را به صورت مورب و با فاصله بيست سانتي

بسامد  .نمونه بود 1140هاي پژوهش در كل شامل  داده .توليد كرد دار نشانخارج از جمله و بدون آهنگ 

واكه توسط  كل و طول واكه )ميلي ثاينه مياني 50(محدوده ثباتدر ل، بسامد پايه و شدت ه سازه اوس

 1شيوة انتخاب محدودة ثبات و ديرش واكه در شكل . شدگيري  اندازه 83/0/5ت ويرايش افزار پر نرم

  .نمايش داده شده است

  

 
  /sab/از هجاي  /a/بات ومحدودة  ديرش واكة محدودة ثميلي ثانيه از  50-1شكل 

                                                 
  .ها دارند از تحقيق حاضر كنار گذاشته شدند اي مشابه واكه ساختار سازههاي رسا از آنجائي كه  همخوان - 1

2- nonce word 



  95/ن فارسي معيارهاي ساده زباشناختي واكهبررسي صوت

 

با مچنين شدت و ديرش هر واكه، ميزان بسامد پايه و سه سازه نخست، ه گيري نتايج حاصل از اندازه 

  . اس مورد تحليل آماري قرار گرفت اس پي افزار اس استفاده از نرم

  

  نتايج -5

  بسامد پايه -1- 5

  . ارائه شده است 1هاي فارسي معيار در جدول  سامد پايه در واكهگيري ب مقادير به دست آمده از اندازه
  

  

 هاي فارسي معيار در واكه) هرتز(هاي آماري مربوط به بسامد پايه  شاخص -1جدول 

  

ترين  كمو  /i/و  /u/  هاي افراشتة شود بيشترين مقدار مربوط به واكه همان طور كه مالحظه مي

بسامد پايه از پيشين به بسين و از افتاده به افراشته . مربوط است / ɑ/و  /a/ هاي افتادة واكهبه مقادير 

اين مطلب كه آيا شش واكه زبان فارسي از نظر بسامد پايه  به منظور بررسي دقيق. افزايش يافته است

اين آزمون  زير نتيجهجدول  .طرفه انجام شد ، آزمون تحليل واريانس يكدارند دار با يكديگر تفاوت معني

     .    كند را گزارش مي

هاي فارسي  آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي تفاوت بسامد پايه در واكه -2جدول 

 معيار

  

  ميانگين  انحراف معيار حداكثر حداقل ميانه نما واكه

a    234 213 174 255 237/19  49/214 

ɑ    231 230 185 265 358/17  48/228 

e    221 230 171 294 807/23  59/229 

i 270 246 205 281 820/16  97/245 

o    227 231 187 299 683/23  70/233 

u    243 258 212 310 465/23  94/259 

 داري سطح معني F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

   347/49290 5 737/246451 بين گروهي

314/112 
  

0001/0 
 861/843 1187 979/520927 گروهي درون
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لحاظ آماري در  بهبين شش واكه كه  F0در زمينه تفاوت ) 314/112(به دست آمده Fبا توجه به ميزان 

با يكديگر تفاوت قابل يريم شش واكه از نظر بسامد پايه گ دار است، نتيجه مي معني α≥ 05/0سطح 

دار  معني /e/و   /ɑ/تعقيبي انجام شده نيز نشان داد بسامد پايه تنها در دو واكه آزمون . دارندمالحظه 

  . نيست

  

  سازه اول -2- 5

بسامد سازه . دهد ها را نشان مي گيري سازة اول واكه خالصة مقدارهاي به دست آمده از اندازه 3جدول 

 ةواك شود چنان كه مالحظه مي. به هنگام توليد واكه، رابطه عكس دارد نخست با ميزان افراشتگي زبان

/i/  ترين واكه و واكة، افراشتهبسامدميانگين ترين  كمبا /a/  ترين واكه  ، افتادهبسامدين ميانگين بيشتربا-
عبارت است هاي زبان فارسي  ، ترتيب افراشتگي واكه3هاي ارائه شده در جدول  با توجه به ميانگين. اند

  .  a<ɑ<o<e<u<i: از

  

 انحراف معيار  ميانگين حداكثر حداقل ميانه نما واكه

a    1014 1010 407 1265 068/136 80/980 

ɑ    765 820 654 1382 153/133 75/854 

e    629 605 399 749 687/76 35/593 

i    358 372 250 1163 248/191 29/431 

o    500 50/590 293 1046 755/117 60/597 

u    394 453 286 833 418/83 66/464 

هاي فارسي  در واكه) هرتز(هاي آماري مربوط به بسامد سازة اول  شاخص - 3جدول 

 معيار

  

در   F1تفاوتدهد كه  يك طرفه براي بررسي تفاوت بسامد سازة اول نشان مي آزمون تحليل واريانس

   .استمعنادار  0001/0داري  شش واكه با سطح معني

  

  سازة دوم -3- 5

نيز به منظور  2شكل  .كند را در شش واكه زبان فارسي گزارش ميسازة دوم وضعيت  4جدول شماره 

باالترين  /i/واكه شود  همان طور كه مشاهده مي. مقايسة ديداري ميانگين سازة دوم ارائه شده است

با پسين و پيشين بودن واكه در  F2از آنجا كه . ردترين ميزان آن را دا پائين /u/بسامد سازه دوم و واكه 

  .زبان فارسي قلمداد كرد ةواك ترين پسينرا  /u/و واكة  ترين را پيشين /i/ ةتوان واك ارتباط است، لذا مي



  97/ن فارسي معيارهاي ساده زباشناختي واكهبررسي صوت

 

 ميانگين    انحراف معيار    حداكثر حداقل ميانه نما واكه

a    1676 1721 1042 2142 517/180 15/1712 

ɑ    1148 1294 965 2131 461/136 95/1294 

e    2110 2153 1131 2490 023/164 40/2147 

i    2766  2661 1017 3106 834/396 63/2563 

o    1038 1078 720 2904 208/302 25/1171 

u    692 1037 512 2783 759/428 36/1148 

هاي فارسي  در واكه) هرتز(هاي آماري مربوط به بسامد سازة دوم  شاخص -4جدول 

 معيار

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 
  )هرتز( سازة دوم بسامد دهنده ميانگين اي نشان نمودار ميله -2شكل 

  

 F2اما بين . دهد ها را نشان مي دار بين سازة دوم واكهحليل واريانس يك طرفه تفاوت معنيآزمون ت

نيز اين مسئله را نشان آزمون تعقيبي . خورد اي به چشم نمي مالحظه تفاوت قابل /u/و  /o/دو واكه 

بين اين دو  F2داري  سطح معني. دار وجود ندارد تفاوت معني /u/و /o/دو واكه  F2، بين دهد چراكه مي

اين در واقع بدان معناست كه دو واكه . دار نيست معني α≥ 05/0به دست آمد كه در سطح  434/0 واكه،

توان يك جايگاه واحد در نظر  ها را ميو محل توليد آن ندارند  تفاوت معنينظر ميزان پسين بودن مذكور از 

   .گرفت

با توجه به اين كه . ويژگي گردي در واكة افتادة پسين فارسي معيار هميشه مورد بحث بوده است

و مطالعات پيشين توان با مقايسة مقادير به دست آمده  شود، مي گردي باعث كاهش بسامد سازة دوم مي

  . در اين باب نظر داد
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مورد بررسي قرار داد و ميانگين مقدار در گويشوران مرد هاي سادة انگليسي بريتانيايي را  واكه) 1962(1ولز

  : سازة دوم براي دو واكة افتادة پسين را چنين به دست آورد

  هرتز ɒ/ :891/سازة دوم در واكة افتادة پسين گرد 

  هرتز ɑ/ :1083/افتادة پسين غيرگرد  سازة دوم در واكة

هرتز است 95/1294برابر با  فارسي معيارميانگين سازة دوم در شود  مشاهده مي 4چنان كه در جدول 

رتزي به دليل ه 200اين تفاوت . استفت غيرگرد در مطالعة ويلز هرتز باالتر از مقدار ج 200كه حدود 

براي نمونه (است كه با توجه به مطالعات پيشينحاضر  كنندگان در مطالعةزن بودن تمامي شركت

شود و  به اين ترتيب واكة فارسي غيرگرد محسوب مي. كامال طبيعي است) 2005 ،3و ميكوس 2پاسونگ

  .مناسب استبراي آن  /ɑ/ اي پي آي نشانةاستفاده از 

  

  سازة سوم -4- 5

 نيز 3شكل . ارائه شده است 5ها در جدول  گيري سازة سوم واكه خالصة مقدارهاي به دست آمده از اندازه

باالترين بسامد سازه . دهد هاي زبان فارسي معيار نشان مي را در واكه F3ميانگين معرف  اي  نمودار ميله

  .شود مي  ديده /i/سوم در واكه 

  

 انحراف معيار      ميانگين حداكثر حداقل ميانه نما واكه

a    2766 00/2809 1712 3775 414/338 94/2748 

ɑ    2829 00/2928 2844 3509 453/244 20/2886 

e    2850 00/2984 2181 3654 505/254 67/2940 

i    3072 00/3165 2414 4018 615/257 87/3197 

o    3116 00/2884 1776 3893 723/265 22/2841 

u    2888 00/2919 2047 3947 967/290 44/2903 

  

ارسي هاي ف در واكه) هرتز(هاي آماري مربوط به بسامد سازة سوم  شاخص -5جدول 

 معيار

  

  

                                                 
1-Wells, J. C. 
2- Pausewang Gelfer, M. 
3- Mikos, V. A 
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2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

 
  )هرتز(دهنده ميانگين بسامد سازة سوم  اي نشان نمودار ميله -3شكل 

  

اما آزمون . مودها را تائيد ن تمامي واكه F3، تفاوت معنادار بين يك طرفه نتيجه آزمون تحليل واريانس

تفاوت معنادار از نظر ميزان بسامد سازه سوم وجود  /ɑ/و  /u/تعقيبي انجام گرفته نشان داد، بين دو واكه 

دار  معني α≥ 05/0به دست آمد كه در سطح  535/0الذكر  سطح معناداري تفاوت بين دو واكه فوق. ندارد

  . نيست

  

  شدت -5- 5

ارسي معيار هاي زبان ف واكه بل براي را در مقياس دسي شدتگيري  هاندازاطالعات مربوط به  -6جدول 

هاي  واكه.  است /ɑ/ترين شدت مربوط به واكة  شود بيش همان طور كه مشاهده مي. گذارد به نمايش مي

/a, e, i/ ندتر را دار ك به هم و پايينمقدارهاي نزدي .  

  

 هاي فارسي معيار كهدر وا) بل دسي(شدت گيري  اندازههاي آماري مربوط به  شاخص -6جدول 

  

  

 ميانگين انحراف معيار     حداكثر حداقل ميانه نما واكه

a    65 73 60 87 904/7 86/72 

ɑ    87 75 57 88 026/8 23/75 

e    87 72 54 87 991/8 62/72 

i    65 72 54 87 222/8 70/72 

o    87 76 58 88 997/8 03/75 

u    87 72 57 87 404/8 67/73 
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هاي زبان فارسي از نظر شدت  نشان داد واكه 002/0آزمون تحليل واريانس انجام شده با سطح معناداري 

  .كند نتايج آزمون تعقيبي را گزارش مي - 7جدول . دار دارند تفاوت معنيبا يكديگر 

  

 داري سطح معني

 a e i ɑ o u 

a - 775/0 849/0 005/0 010/0 337/0 

e 775/0 -  924/0 002/0 004/0 213/0 

i 849/0 924/0 - 924/0 006/0 250/0 

ɑ 005/0 002/0 003/0 - 817/0 066/0 

o 010/0 004/0 006/0 817/0 - 108/0 

 هاي زبان فارسي ت شدت بين واكهنتايج آزمون تعقيبي براي تفاو -6جدول 

  

  ديرش-6- 5

به منظور توصيف  .دهد ثانيه نشان مي هاي زبان فارسي معيار را در مقياس ميلي واكه ديرش  8جدول

             . شده استارائه  4شكل  اي نمودار ميلهدر هاي زبان فارسي معيار  ديرش واكه ميانگين نيز ديداري

  

 ميانگين معيار  انحراف حداكثر حداقل ميانه نما واكه

a    217   00/224 126 343 927/43 230 

ɑ    280 00/287 202 409 658/46 291 

e    273 00/227 131 350 512/48 233 

i    222 00/227 145 400 162/48 236 

o    193 00/224 133 345 541/42 224 

u    203 00/244 154 400 822/46 245 

  

ميلي (هاي فارسي معيار  گيري ديرش واكه هاي آماري مربوط به اندازه شاخص -7جدول 

 )ثانيه
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  )ميلي ثانيه(ها در فارسي معيار ميانگين ديرش واكه -4شكل 

    

، وجود تفاوت در ديرش 001/0داري  طرفه انجام شد كه با سطح معني آزمون تحليل واريانس يك

  .بي در جدول زير ارائه شده استنتايج آزمون تعقي. ها را تائيد نمود واكه

  

 داري سطح معني

 a e i ɑ o u 

a - 573/0 205/0 001/0 158/0 002/0 

e 573/0 - 481/0 001/0 048/0 012/0 

i 205/0 481/0 - 001/0 007/0 069/0 

ɑ 001/0 001/0 001/0 - 001/0 001/0 

o 158/0 048/0 007/0 001/0 - 001/0 

  بي بررسي ديرشآزمون تعقي -9جدول   

هاي زبان  بيشترين ميزان ديرش را در بين واكه /ɑ/آيد، واكه  ميچنانكه از اطالعات گزارش شده بر

اي از واكه  اين واكه اگرچه تا اندازه. اختصاص دارد /u/جايگاه دوم كشيدگي نيز به واكه . ستا فارسي دارا

/i/ اين تفاوت شودديده ميول نتايج آزمون تعقيبي همانطور كه در جد) ثانيه ميلي 9حدود (تر است كشيده ،

تفاوتي . است /e/بعد از اين واكه باالترين، بيشترين ميزان ديرش متعلق به واكه . معنادار تلقي نشده است

  /u/اما تفاوت ديرش اين واكه با واكه. شود دار محسوب نمي وجود دارد، معني /i/كه بين اين واكه و واكه 

و بزرگتر يا  ،/u/از نظر ديرش، كوچكتر يا مساوي واكه   /i/توان عنوان نمود، واكه  ذا ميل. دار است معني

به ترتيب در جايگاه پنجم و ششم ترتيب نمايش قرار  /o/و  /a/دو واكه . است /e/مساوي واكه 
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ي بند ها، به تقسيم واكه اين ترتيب قرار گرفتن.  o< a< {e ≤ i ≤ u, (If e ≠ u)} <ɑ..گيرند مي

را متعلق به طبقه كشيده  /i,u,ɑ/را متعلق به طبقه كوتاه و سه واكه  /o,a,e/ها كه سه واكه سنتي آن

زيرا . توان ترسيم نمود ده نميشباهت نيست اما مرز دقيقي بين دو دسته كوتاه و كشي داند، بي مي

گرفت، به  وتاه قرار ميهاي ك بندي سنتي، در طبقه واكه كه در تقسيم  /e/كه مشهود است، واكه  چنانآن

  .بيشتر تمايل دارد /u/و  /i/قرار گرفتن در كنار دو واكه 

   

  گيري نتيجه -6

هاي ساده زبان فارسي  واكه اول و دوم هاي گيري بسامد سازه براساس ارقام به دست آمده از اندازه

ر محور عمودي و سازة دوم سازة اول د .م نموديسصورت زير تربه اي زبان فارسي را  واكهة توان ذوزنق مي

  . اين زوزنقه بر اساس مقياس بارك تهيه شده است. در محور افقي نمايش داده شده است

  

 
  هاي فارسي معيار براي واكه) مقياس بارك(هاي اول و دوم  ذوزنقة سازه -5شكل 

  

ها  ترين واكه             پسين /u/و  /o/ن واكه و دو واكه تري پيشين /i/              شود، واكه همانطور كه مشاهده مي

  .شوند محسوب مي /a/ترين واكه  و افتاده /i/ترين واكه،  به عالوه افراشته. شوند قلمداد مي



  103/ن فارسي معيارهاي ساده زباشناختي واكهبررسي صوت

 

. است /a/و كمترين آن متعلق به واكة  /u/متعلق به واكة باالترين بسامد پايه  مطابق آنچه ذكر شد،

  .را دارند ديرشن ميزان و بيشتري ترين ترين و كم بيشبه ترتيب /o/ و  /ɑ/همچينين دو واكة

چنان كه اشاره شد در بررسي بافت هجايي دو همخواني و خارج از متن هاي فوق آن تمامي داده

هاي فوق  به شكلي كه آهنگ و تاكيد كالم بر روي ميزان هر يك از داده. اند طبيعي گفتگو حاصل شده

هاي گزارش شده و به ويژه شدت،  اندازه بيشتردر جريان گفتار  واضح است كه. شود تاثير قلمداد مي بي

در بسياري موارد نيز كيفيت واكه تحت تاثير بافت . گردند يه دستخوش تغيير ميديرش و فركانس پا

اي  چنان كه اشاره شد، مطالعه حاضر به گونهاما آن .شود مجاور يا عامل تكيه دستخوش تغيير مي

توان اندازة طبيعي  ها را مي لذا اين داده. به حداقل برسد رزنجيريبنقش عوامل زي شده است كه ريز طرح

 .هاي زبان فارسي دانست برده در رابطه با واكهمتغيرهاي نام
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