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چکیده
در این تحقیق به بررسی موج چاکنایی واکههای فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی میپردازیم .در
مرحلۀ اول ویژگیهای موج چاکنایی واکههای مختلف زبان فارسی را مقایسه میکنیم .در مرحلۀ دوم به
مقایسۀ موج چاکنایی گویشوران مرد و زن میپردازیم .در این تحقیق برای مقایسۀ ویژگیهای موج
چاکنایی از پارامتر نسبت تماس استفاده میشود .دادههای مورد بررسی شامل شش واکۀ زبان فارسی
هستند که با استفاده از دستگاه حنجرهنگار و خارج از بافت آوایی ضبط شدهاند .گویشوران شامل چهار
مرد و چهار زن هستند .نتایج نشان میدهد که میانگین نسبت تماس واکههای مختلف زبان فارسی با
یکدیگر تفاوت معناداری دارد .این نتیجه پیرو رویکرد تعاملی مدل چشمه-پاالیه در تولید گفتار است که
بر مبنای آن حوزه های مختلف تولید گفتار بر یکدیگر اثرگذارند .همچنین نتایج مقایسۀ موج چاکنایی
گویشوران مرد و زن نشان میدهد که پارامتر نسبت تماس موج چاکنایی مردان و زنان تفاوت معناداری
دارد .به بیان دیگر مردان و زنان عالوه بر بسامد پایۀ متفاوت ،کیفیت واک متفاوتی را هم در گفتار
تولیدی نشان میدهند.
واژههای کلیدی :موج چاکنایی ،نسبت تماس ،الکتروگلوتوگرافی ،واکه ،گویشوران.
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 -1مقدمه
به طور کلی تولید گفتار فرایندی غیرخطی محسوب میشود ،اما میتوان آن را به
عنوان مجموعهای از نظامهای خطی (ترکیب خطی چند تابع) مورد بررسی قرار داد .این
5
نظامها شامل عملکرد چشمه( 1چشمۀ واک ،)2پاالیه( 3مجرای گفتار )4و تابش
6
(خروجی لبها) میشود .این فرایند با عنوان مدل خطی چشمه-پاالیه در تولید گفتار
شناخته شده است و کاربرد وسیعی در حوزۀ تحقیقات پردازش گفتار دارد (شو،7
 .)2010اگرچه از نظر فیزیولوژیکی تعاملهایی غیرخطی بین مجرای گفتار و چشمۀ
واک در خالل تولید گفتار وجود دارد ،اما این تعاملها در مدل خطی آن بازنمایی
نمیشود .در نگاه ریاضی میتوان هر یک از پارامترهای چشمه ،مجرای گفتار و  ...را با
یک تابع نشان داد و تولید گفتار را به عنوان ضریبی از این توابع توصیف کرد (همان).
بنابر مدل خطی چشمه-پاالیه ،تولید گفتار نتیجۀ عملکرد سه نظام مختلف (چشمه،
مجرای گفتار و لبها) است .بر این اساس ویژگیهای موج صوتی گفتار در هنگام خروج
از لبها ،شامل تلفیقی از عملکرد سه نظام مختلف بر آن است .شکل زیر تصویری کلی
از بازنمایی گفتار را بر مبنای این نظریه نشان میدهد .از سمت چپ به راست ،تاثیر
منبع واک ،مجرای گفتار و تابش لبها را مشاهده میکنید .خروجی نهایی هم سیگنال
گفتاری است .در سطر اول توالی توابع را در حوزۀ زمان نشان میدهیم و در سطر دوم
توالی توابع را در حوزۀ بسامد:

1

. source
. voice source
3
. filter
4
. vocal tract
5
. radiation
6
. the linear source-filter model of speech production
7
. Shue Y. L.
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شکل ( : )1فرایند تولید گفتار در مدل چشمه-پاالیه (فانت)1960 ،1

آنچه در این تحقیق مورد توجه ماست ،توصیف موج چاکنایی واکهها در چشمۀ
تولید واک است .در این باب باید به مدلهایی توجه کرد که چشمۀ واک را مورد ارزیابی
قرار میدهند .مدلهای توصیفکنندۀ چشمۀ واک را میتوان به دو گروه عمده تقسیم
کرد :مدلهای تعاملی 2و مدلهای غیرتعاملی .3مدلهای تعاملی که به بررسی تعامل
بین چشمۀ تولید واک و مجرای گفتار میپردازند و مدلهای غیرتعاملی که تعامل خطی
چشمه و مجرا را مفروض میپندارند .مدلهای تعاملی به طور کلی پیچیدهترند و
نیازمند محاسبۀ تغییرات سیگنال موج چاکنایی نسبت به تأثیرات تولید گفتار در مجرا
هستند .از آنجا که این تأثیرات به طور کامل شناختهشده نیستند ،مدلهای غیرتعاملی
رواج بیشتری در تحقیقات بررسی موج چاکنایی یافته است (شو.)2010 ،
 -2بحث نظری
برای ارزیابی فعالیت حنجره در طول واکسازی تکنیکهای مختلفی وجود دارد .به طور
کلی یک تکنیک تحلیل باید الگوهای ارتعاش پردههای صوتی را بازتاب دهد یا
پدیدههای صوتی مرتبط را نشان دهد .این تکنیک باید قابل اعتماد ،دقیق و قابل اثبات
باشد .اما روشهای تحلیل ارتعاش پردههای صوتی به دلیل عدم دسترسی مستقیم به
حنجره در حین واک سازی مورد مناقشه است .با این حال چندین ابزار غیرمستقیم برای
1

. Fant G.
. interactive models
3
. non-interactive models
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مطالعۀ عملکرد پردههای صوتی وجود دارد .یکی از این روشها ،استفاده از
الکتروگلوتوگرافی ( )EGGاست .روش الکتروگلوتوگرافی به عنوان روشی غیرمداخلهای
محسوب می شود .در این روش نیازی به جراحی یا معاینۀ داخلی بدن نیست و در آنها
گوینده از صحبتکردن نرمال و معمولی منع نمیشود .در سالهای اخیر از این دستگاه
به طور گسترده در مطالعۀ انواع واکسازی در حوزۀ زبانشناسی و گفتاردرمانی استفاده
شده است و نقش مهمی در ثبت انواع واکسازیهای غیرمعمولی در زبانهای مختلف
داشته است.
1
الکتروگلوتوگرافی که نخستین بار توسط فابر ( )1957معرفی شد روشی برای
اندازهگیری تغییرات در ناحیۀ تماس بین پردههای صوتی به عنوان تابعی از زمان است.
الکتروگلوتوگرافی روشی است که میتواند با هزینههای نسبتاً کم انجام شود .این روش
عمومیت زیادی به عنوان ابزاری برای ارزیابی رفتار آوایی در آزمایشهای کلینیکی
داشته است .در این روش یک جریان کوتاه فرکانس باال از بین دو الکترودی عبور
میکند که در دو طرف حنجره واقع شدهاند .تغییرات در گذرایی 2الکتریکی حنجره در
حین باز و بسته شدن پردههای صوتی رخ میدهد .سیگنال  EGGبا ناحیۀ تماس
پردههای صوتی مرتبط است .هرچه ناحیۀ تماس بیشتر باشد گذرایی اندازهگیریشده
هم بیشتر است.
در ابتدا سعی میکنیم که طرح وارهای را از سیگنال  EGGبه دست دهیم .برای
توصیف سیگنال  EGGاز مدل بیکن و اورلیکوف )2000( 3استفاده میکنیم .محور افقی
حوزۀ زمان را نشان میدهد و محور عمودی بیانگر میزان تماس پردههای صوتی است.

1

. Fabre P.
. admittance
3
. Baken R.J. and Orlikoff R.F.
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شکل ( : )2موج چاکنایی (بر مبنای تماس پردههای صوتی)

افزایش تماس پردههای صوتی آغاز میشود ،پردههای صوتی از لبۀ پایینی
.a
شروع به بستهشدن میکنند.
پردههای صوتی شروع به تماس کامل میکنند ،بست به لبههای باالیی
.b
پردههای صوتی میرسد.
تماس به حداکثر میرسد .خصوصاً در قفسۀ سینه که ممکن است با بست
.c
کامل پردههای صوتی مرتبط باشد .با این حال سیگنالهای  EGGنشان نمیدهند که
بست کامل است.
پایان تماس کامل .فاز بازشدن آغاز میشود که از لبههای پایینی پردههای
.d
صوتی شروع میشود.
جداشدن لبههای باالیی پردههای صوتی آغاز میشود.
.e
تماس پردههای صوتی به حداقل میرسد .به علت آنکه پردههای صوتی در
.f
نوسان هستند ،ما میدانیم که چاکنای در این نقطه باز است.
سیگنال  EGGعموماً بر مبنای پارامتری بررسی میشود که بازتاب تماس نسبی
1
پردههای صوتی در هر دور ارتعاش است .این پارامتر با عنوان «نسبت تماس » یا ()CQ
شناخته میشود (روتنبرگ و دیگران1988 ،2؛ بیکن و اورلیکوف .)2000 ،پارامترهای
دیگر توصیف موج چاکنایی عبارتند از نسبت بازبودن )OQ( 3و نسبت سرعت.)SQ( 4
1

). Contact Quotient (CQ
. Rothenberg M. et al.
3
). Open Quotient (OQ
4
). Speed Quotient (SQ
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نسبت بازبودن نشاندهندۀ درصد زمان بازبودن پردههای صوتی است .نسبت سرعت هم
بیانگر میزان تقارن شکل موج چاکنایی است (همان).
پارامتر مورد توجه در تحقیق حاضر ،پارامتر نسبت تماس است .نسبت تماس به
1
عنوان نسبت دیرش فاز تماس به دورۀ تناوب ارتعاش تعریف میشود .اگرچه هانسون
( )2012ادعا میکند که سیگنال  EGGارتباطی با کیفیت واک ندارد اما مطالعات قبلی
نشان دادهاند که ( )CQبا تغییر کیفیت واک تغییر میکند .واکهای سخت ،بازداشته و
دیگر واکهای حنجرهایشده عموماً دارای ( )CQبیشتری هستند که بازتاب چاکنایی
است که مدت زمان بیشتری بسته بوده است .واکسازی نفسی عموماً دارای ()CQ
کمتری است که نشاندهندۀ آن است که چاکنای مدت زمان بیشتری باز بوده است.
موشامر )2010( 2در تحقیقات خود نشان داده است که ( )CQدر زبان آلمانی با تکیۀ
واژگانی و فعالیت واکی تغییر میکند ،گرچه تحقیق دیگری توسط ماراسک)1996( 3
چنین تأثیری را نشان نمیدهد .همچنین ( )CQپارامتری برای تمایز واکهای نفسی،
بازداشته 4و معمولی در زبان مونگ( 5اسپوزیتو ،)012 ،6واکهای نفسی و معمولی در
8
7
زبان گوجاراتی (کان  ،)2012 ،تقابل سهگانۀ واکی در زبان سانتا آنا دل واله زاپوتک9
(اسپوزیتو ،)2010 ،تقابل چهارگانۀ واکی در زبان تخین تانگ چونگ( 10دی کانیو،11
 )2009و حتی تقابلهای واجگونهای واکهای بازداشته و معمولی در ماندارین (کیتینگ
و دیگران )2012 ،12بوده است.
مطالعۀ موج چاکنایی آواها در زبان فارسی سابقۀ چندانی ندارد .علینژاد و حسینی
باالم ( )282-286 :1391به انواع موج چاکنایی و نحوۀ محاسبۀ پارامترهای آن اشاره

1

. Hanson H.M.
. Mooshamer C.
3
. Marasek K.
4
. creaky
5
. Hmong
6
. Esposito C.
7
. Gujarati
8
. Khan S.
9
. Santa Ana del Valle Zapotec
10
. Takhian Thong Chong
11
. DiCanio C.
12
. Keating P. et al
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پرداختهاند .پارامترهای تعریفشده براساس توصیف چیلدرز و کرشنامورثی:1985( 1
 )137است .در شکل ( )3حجم جریان هوای عبوری از چاکنای و قلۀ موج چاکنایی
نشان داده شده است .میزان جریان هوای عبوری با میزان تماس پردههای صوتی (شکل
( )2رابطۀ متقابل دارد .در این شکل میبینیم که قلۀ موج چاکنایی بیانگر بیشینۀ
سرعت حجمی جریان هواست .نسبت باز و بسته شدن و میزان کجشدگی موج چاکنایی
نیز نشاندهندۀ حجم جریان هوایی است که از چاکنای میگذرد .نقاط مشخصشده در
شکل زیر نقاط عطفی هستند که به عنوان مبنای توصیف فازهای مختلف موج چاکنایی
در نظر گرفته میشوند .فازهای مختلف موج در شکل ( )2معرفی شدند .محور افقی در
این نمودار محور زمان است و پارامترهای  tنشاندهندۀ نقاط زمانی مختلف هستند.

شکل ( : )3نمودار حجم هوای عبوری از چاکنای در یک دورۀ موج چاکنایی (چیلدرز و کرشنامورثی،
)137 :1985

همانطور که پیشتر اشاره شد ،نسبت بازبودن ،OQ ،نشاندهندۀ درصد زمان باز
بودن پردههای صوتی است و تغییر مقدار آن شکل طیف را تغییر میدهد .این نسبت با
محدودیتهای فیزیولوژیک و نوع آواسازی ارتباط دارد .مقدار  OQبرابر است با نسبت
مدت زمان بازبودن کامل پردههای صوتی ،To ،به مدت زمان کل یک دورۀ موج
چاکنایی ،T ،که بهصورت معادلۀ ( )1نشان داده میشود:
T
OQ  100 O
T
() 1

. Childers D. & Krishnamurthy A.

1
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نسبت تماس ،)(CQ ،درصد بستهبودن پردههای صوتی را در هر دوره نشان میدهد.
نسبت تماس عدم تقارن دورۀ موج چاکنایی را هم نشان میدهد و با معادلۀ ( )2بهدست
میآید:
T
CQ  100 C
T
()2
 ،Tcمدت زمان بستهشدن پردههای صوتی و ،T ،مدت زمان یک دورۀ کامل است.
نسبت سرعت که به کجشدگی یا چولگی موج مربوط میشود ،با تقسیم مدت زمان
حرکت پردههای صوتی به طرف هم در هر دوره ( )ta - toبر مدت زمان دورشدن
پردههای صوتی از هم ( )tc - tbمحاسبه میشود بهعبارت دیگر نسبت کجشدگی عددی
است که میزان نامتقارن بودن موج را نشان میدهد .هر چه مقدار آن به  100نزدیکتر
باشد موج متقارنتر است .نسبت سرعت با معادله ( )3بهدست میآید:
) (t a  t o
) (t c  t b

SQ  100

() 3
تعیین این متغیرها به توصیف جنبههای مختلف موج چاکنایی کمک میکند .ارزش
متغیرها بهطور مستقیم با نوع آواسازی در رابطه است.
در این پژوهش برآنیم که مشخصۀ نسبت تماس سیگنال  EGGرا در مورد واکههای
فارسی
خارج از بافت آوایی مورد بررسی قرار دهیم .اگرچه برخی محققان بر این باورند که
نمونههای واک بدست آمده از واکه ها خارج از بافت آوایی توصیف دقیق و قابل
مقایسهای با نمونههای واک بدستآمده از واکهها در بافت آوایی به دست نمیدهد.
الگوهای واکسازی در گفتار پیوسته ممکن است که تحت تاثیر آهنگ گفتار یا
همتولیدی 1قرار بگیرند .با این حال این امر که بررسی سیگنال  EGGدر گفتار پیوسته
بازنمود دقیقتری از واکسازی ،نسبت به واکههای خارج از بافت آوایی به دست میدهد
هنوز به اثبات نرسیده است (هیگینز 2و دیگران.)1993 ،

. co-articulation
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 -3روش اندازهگیری پارامترها
برای اندازهگیری پارامترهای موج چاکنایی روشهای مختلفی وجود دارد .همانطور که
گفتیم موج چاکنایی حاصل از الکتروگلوتوگرافی ،نسبت تماس پردههای صوتی را در
حوزۀ زمان نشان می دهد .بنابراین نخستین راه برای محاسبۀ پارامترهای مورد نظر
اندازهگیری زمان در بخشهای مختلف تماس در شکل موج چاکنایی است .اما موجهای
چاکنایی واقعی همیشه شکل ایدهآلی را (مانند آنچه در طرحوارههای شکل ( )2و ()3
نشان داده شد) ندارند و تحت تاثیر عوامل محیطی حنجره یا دستگاه دچار تغییر
میشوند .برای پیشگیری از تاثیر این تغییرها ناچاریم که به جای تحلیل تنها یک موج،
از تعداد بیشتری از موجها استفاده کنیم میانگین اندازۀ پارامترها را در تعداد زیادی از
موجها بیابیم  .در شکل زیر موج چاکنایی ضبطشده با صدای یک زن را مشاهده
میکنید.

شکل ( :)4نمایش موج چاکنایی

برای اندازهگیری پارامترها در تعداد زیادی از موجها و رسیدن به میانگین مورد
قبول ،برنامهها و کدهای رایانهای زیادی نوشته شده است .یکی از این موارد مربوط به
پروژهای است که در دانشگاه یوسیالای 1مطرح شد و برای اندازهگیری پارامترها هم
نرمافزاری با نام  EGGWorksطراحی شد .ما نیز در این تحقیق برای اندازهگیری این
پارامترها از این نرمافزار استفاده میکنیم .در این نرمافزار ورودی موج چاکنایی است و
خروجی آن یک خروجی متنی است که از چندین پارامتر تشکیل شده است .این
پارامترها شامل نقطۀ زمانی شروع دورۀ موج چاکنایی ،زمان آغاز فاز بازشدن ،زمان پایان
فا ز بازشدن و زمان پایان فاز بسته شدن است .دورۀ تناوب یک موج چاکنایی نیز با
جمعکردن مدت زمان فاز بازشدن و فاز بستهشدن به دست میآید .در بیشتر
. UCLA
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تحلیل های مربوط به موج چاکنایی از چند دورۀ اول که هنوز صورت کاملی ندارند
صرفنظر میشود .در بخش بعد به تحلیل دادههای اندازهگیریشده میپردازیم.
 - 4تحلیل موج چاکنایی واکههای فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی
در این پژوهش موج چاکنایی تکتک واکههای فارسی را خارج از بافت آوایی بررسی
میکنیم .واکههای زبان فارسی شامل شش واکۀ ( )a, e, o, ɑ, u, iهستند .در این
مرحله از هشت گویشور استفاده میشود .گویشوران شامل چهار زن و چهار مرد بوده و
هیچ کدام از آنها سابقۀ مشکالت گفتاری نداشتهاند .سن گویشوران بین بیست تا سی
سال است .فارسی زبان مادری همۀ گویشوران است .همچنین هیچ کدام از آنها سابقۀ
آوازخوانی حرفهای یا تمرینات گفتاری ندارند .صدا در اتاق ضدصوت و با استفاده از
دستگاه حنجرهنگار ضبط شد.
هدف از این تحقیق ،بررسی ویژگیهای موج چاکنایی در واکههای فارسی است .با
در نظر گرفتن حجم تحقیق حاضر ،پارامتر نسبت تماس ( )CQرا به عنوان پارامتر
بازنمایانندۀ موج چاکنایی انتخاب کردهایم .نخستین سؤال این تحقیق بررسی این نکته
است که آیا پارامتر نسبت تماس موج چاکنایی واکههای مختلف تفاوت معناداری دارد؟
به بیان دیگر آیا بر مبنای مدل چشمه-پاالیه خطی غیرتعاملی ،موج چاکنایی واکهها با
ویژگیهای مجرای گفتار بیارتباط است؟ در این صورت باید به پارامترهای یکسانی در
واکههای متفاوت برسیم .عالوه بر آن میخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که تفاوت
جنسیت گویشوران چه تأثیری بر پارامتر نسبت تماس میگذارد؟ بر این مبنا در این
تحقیق دو متغیر مستقل نوع واکه و جنسیت و تاثیر آنها بر متغیر وابستۀ نسبت تماس
موج چاکنایی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در این مرحله ابتدا از گویشوران میخواهیم که شش واکۀ فارسی را خارج از بافت
آوایی ادا کنند .در حین ادای واکه ،موج چاکنایی را با استفاده دستگاه الکتروگلوتوگراف
ضبط میکنیم .طول مدت ادای هر واکه بیش از سه ثانیه است .اغلب در نخستین
دورههای موج چاکنایی واکهها ،ناهماهنگیهایی دیده میشود .به همین دلیل تحلیل
موج چاکنایی واکهها از سیگنالی آغاز میشود که در طیف آن تاثیر آوای انسدادی
چاکنایی آغاز واکه به طور کامل حذف شده باشد .در جدول ( )1میانگین پارامتر نسبت
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تماس در چهل و پنج دورۀ متوالی موج چاکنایی هر واکه برای چهار گویشور زن نشان
داده شده است:
جدول ( :)1میانگین پارامتر نسبت تماس برای گویشوران زن
میانگین ()CQ
در واکۀu

میانگین
(( ))CQدر
واکۀo

میانگین ()CQ
در واکۀi

میانگین ()CQ
در واکۀɑ

میانگین ()CQ
در واکۀe

میانگین ()CQ
در واکۀa

0.7758

0.7654

0.7566

0.7797

0.7211

0.7987

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
u

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
o

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
i

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
ɑ

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
e

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
a

0.0292

0.0886

0.0622

0.0766

0.0944

0.1214

در جدول ( )2هم میانگین پارامتر نسبت تماس را در چهل و پنج دورۀ متوالی موج
چاکنایی برای گویشوران مرد نشان میدهیم:
جدول ( :)2میانگین پارامتر نسبت تماس برای گویشوران مرد
میانگین ()CQ
در واکۀu

میانگین ()CQ
در واکۀo

میانگین ()CQ
در واکۀi

میانگین ()CQ
در واکۀɑ

میانگین ()CQ
در واکۀe

میانگین ()CQ
در واکۀa

0.7598

0.7948

0.7336

0.8175

0.7934

0.8533

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
u

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
o

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
i

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
ɑ

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
e

انحراف معیار
( )CQدر واکۀ
a

0.0794

0.1198

0.0743

0.1632

0.1413

0.1138

حال تحلیل دادهها را میتوان از دو منظر پی گرفت .نخست آیا نسبت تماس موج
چاکنایی واکههای مختلف اختالف معناداری با یکدیگر دارد یا خیر؟ در بخش نظری
گفتیم که در رویکردهای غیرتعاملی مدل چشمه-پاالیه ،عملکرد بخشهای مختلف
فرایند تولید گفتار به طور مجزا از یکدیگر است و تأثیری بر بخشهای مجاور ندارد .اما
بنا بر رویکرد تعاملی مدل چشمه-پاالیه ،نمیتوان از اثر چشمه و پاالیه بر یکدیگر در
طول تولید گفتار چشمپوشی کرد و شکل مجرای گفتار بر موج چاکنایی چشمه اثر
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میگذارد .در اینجا پارامتر نسبت تماس به عنوان پارامتر بازنمایانندۀ ویژگیهای موج
چاکنایی مورد نظر ماست .برای مقایسۀ میانگین نسبت تماس در واکههای مربوط به
گویشوران زن و گویشوران مرد از آنالیز واریانس یکطرفه 1استفاده میکنیم .در ابن
آزمون میانگین واکهها به صورت کلی (و نه دو به دو) بررسی میشود .چون هدف
بررسی آن است که آیا پارامتر مورد نظر در بین همۀ واکهها با یکدیگر اختالف معنیدار
دارد یا خیر .تحلیلهای آماری را با استفاده از نرمافزار مینیتب انجام میدهیم .نتایج
تحلیل (با فرض صفر معنادار نبودن تفاوت میانگینها) نشان میدهد که میانگین نسبت
تماس در واکههای مختلف گویشوران زن (عدد پی0.00 :؛  )F=17.76و مرد (عدد پی:
0.00؛  )F=22.31تفاوت معنادار دارد .به بیان دیگر نسبت تماس موج چاکنایی
گویشوران مختلف با یکدیگر اختالف معنادار دارد .بنابراین مشاهده میکنیم که رویکرد
تعاملی مدل چشمه-پاالیه با توصیف آماری دادههای به دست آمده تناسب بیشتری
دارد .البته مقایسۀ نسبت تماس واکهها را میتوان در تقسیمبندی جزئیتری هم ادامه
داد .در ادامه میانگین نسبت تماس را در درجات مختلف افراشتگی واکهها و همچنین
جایگاه پیشین و پسین واکهها مقایسه میکنیم .در جدول ( )3میانگین نسبت تماس
واکه های مختلف بر مبنای ویژگی جایگاه بدنۀ زبان مقایسه شده است .مقایسۀ
میانگینها با استفاده از آزمون تی 2انجام شده است.
جدول ( :)3مقایسۀ میانگین نسبت تماس واکههای پیشین و پسین
واکههای افراشتۀ پیشین و
پسین ()i, u

واکههای میانی پیشین و
پسین ()e, o

واکههای افتادۀ پیشین و
پسین ( )a, ɑ

گویشوران مرد

اختالف معنی دار دارند

اختالف معنی دار ندارند

اختالف معنی دار ندارند

گویشوران زن

اختالف معنی دار دارند

اختالف معنی دار دارند

اختالف معنی دار ندارند

. ANOVA
2

 .بنابر آزمون تی اگر

باشد ،فرض صفر رد میشود؛ با فرض

.
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همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،مقایسۀ میانگین نسبت تماس
واکههای پیشین و پسین ،الگوی ثابتی را نشان نمیدهد .این الگو همچنین در بین
گویشوران مرد و زن نیز روند ثابتی ندارد.
در جدول ( )4هم میانگین نسبت تماس واکههای مختلف بر مبنای ویژگی افراشتگی
زبان مقایسه شده است .مقایسۀ میانگینها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه 1انجام
شده است.
جدول ( :)4مقایسۀ میانگین نسبت تماس واکههای دارای درجۀ افراشتگی متفاوت
واکههای پیشین با سه درجۀ افراشتگی
متفاوت
()i, e, a

واکههای پسین با سه درجۀ افراشتگی
متفاوت
()u, o, ɑ

گویشوران مرد

اختالف معنیدار دارند
F = 6.28

اختالف معنیدار ندارند
F =1.65

گویشوران زن

اختالف معنیدار دارند
F = 18.19

اختالف معنیدار ندارند
F =2.03

در مورد واکههای دارای درجۀ افراشتگی متفاوت نیز الگوی نسبت تماس در مورد
واکههای پیشین و واکههای پسین متفاوت است.
نتایج به دست آمده را میتوان از منظر دیگری هم مورد ارزیابی قرار داد :آیا پارامتر
نسبت تماس واکههای مختلف در گویشوران زن و مرد تفاوت معنیداری دارد؟ بنا بر
پیش فرضهای موجود زیروبمی 2صدای زنان و مردان با یکدیگر متفاوت است .زیروبمی
یک مفهوم ادراکی است و همبستۀ تولیدی آن میزان ارتعاش تارآواها در حین تولید آوا
است .همبستۀ صوتشناختی آن نیز بسامد پایه است که بر اساس دور بر ثانیه و یا هرتز
( )Hzبیان میشود .مقدار میانگین بسامد پایه در گفتار معمول ،برای مردان  120هرتز و

1

 .بنابر آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اگر

باشد فرض صفر رد میشود.
. pitch

2

 /94پژوهشهای زبانی ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

برای زنان  220هرتز است .بیشترین محدودۀ بسامد پایه در گفتگوهای عادی مردان
 250-50هرتز و در زنان  480-120هرتز است (فانت.)1956 ،
باید توجه داشت که پارامتر بسامد پایه مربوط به میزان ارتعاش پردههای صوتی و
تعداد آن در واحد ثانیه است .اما پارامتر نسبت تماس مربوط به کیفیت موج چاکنایی
است و ربطی به تعداد دور های تولیدشده در واحد زمان ندارد .بنابراین برای مقایسۀ
کیفیت موج چاکنایی واکههای فارسی -خارج از بافت آوایی -میانگین نسبت تماس
بهدست آمده را برای هر واکه در گویشوران زن و گویشوران مرد مقایسه میکنیم .برای
این کار از آزمون تی جفتشده( 1با فرض صفر معنادار نبودن تفاوت میانگینها) استفاده
میکنیم:
جدول ( :)5مقایسۀ میانگین نسبت تماس بهدستآمده برای هر واکه در گویشوران زن و مرد
آزمون تی در
واکۀa

آزمون تی در
واکۀe

آزمون تی در
واکۀɑ

بنا بر آزمون تی جفتشده ،اگر

آزمون تی در
واکۀi

آزمون تی در
واکۀo

آزمون تی در
واکۀu

باشد فرض صفر رد میشود.

نتایج نشان میدهد که عدد تی مقایسۀ میانگین نسبت تماس در مورد تمام واکهها
اختالف معناداری را بین گویشوران زن و مرد نشان میدهد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که گویشوران زن و مرد عالوه بر بسامد پایۀ مختلف ،کیفیت واک متفاوتی هم
دارند.
 -5نتیجه
ما در تحقیق حاضر به بررسی دو سؤال پرداختیم :اول اینکه آیا نسبت تماس موج
چاکنایی واکههای مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؟ و دوم اینکه آیا نسبت تماس
موج چاکنایی گویشوران زن و مرد تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؟ برای پاسخ به
سواالت تحقیق ،شش واکۀ زبان فارسی را خارج از بافت آوایی مورد بررسی قرار دادیم.
. paired t-test

1

بررسی موج چاکنایی واکههای فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی95/

پارامتر مورد نظر ما برای مقایسۀ واکهها ،پارامتر نسبت تماس بود .این پارامتر بیانگر
درصد بستهبودن پردههای صوتی در هر دورۀ موج چاکنایی است .برای ضبط دادهها و
تحلیل موج چاکنایی ،ابتدا واکههای مورد نظر را با استفاده از دستگاه حنجرهنگار ضبط
کردیم و سپس با استفاده از نرمافزار  ،EGGWORKSپارامتر نسبت تماس را در
دورهای متوالی موج چاکنایی محاسبه کردیم .نتایج نشان داد که میانگین نسبت تماس
واکههای مختلف زبان فارسی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد .در واقع عالوه بر
ویژگیهای چشمه ،ویژگیهای پاالیه نیز که ایجادکنندۀ واکههای مختلف است بر
پارامتر اندازهگیریشده موثر است .این نتیجه پیرو رویکرد تعاملی مدل چشمه-پاالیه در
تولید گفتار است که بر مبنای آن حوزههای مختلف تولید گفتار (چشمه و پاالیه) بر
یکدیگر اثرگذارند .مقایسۀ نسبت تماس واکههای مختلف در تقسیمبندی جزئیتری هم
انجام شد .نسبت تماس واکههای پیشین و پسین و همچنین واکههای دارای درجۀ
افراشتگی متفاوت مقایسه شد اما نتایج به دست آمده الگوی همگنی را در مورد تمام
واکهها نشان نمیداد .میتوان نتیجه گرفت که تاثیر پاالیه بر چشمه در واکهها را
نمیتوان بر مبنای معیارهای تولیدی طبقهبندی واکهها (درجۀ افراشتگی یا جایگاه
زبان) بررسی کرد و برای طبقهبندی واکهها در این مورد باید به دنبال معیارهای دیگری
بود.
از طرف دیگر برای پاسخ به دومین سؤال تحقیق ،میانگین نسبت تماس موج
چاکنایی واکه های مختلف در بین گویشوران مرد و گویشوران زن مقایسه شد .نتایج
نشان داد که پارامتر مورد نظر در بین گویشوران مرد و زن تفاوت معناداری دارد .به
بیان دیگر مردان و زنان عالوه بر بسامد پایۀ متفاوت ،کیفیت واک متفاوتی را هم در
گفتار تولیدی نشان میدهند.
الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر بیشترین توجه نگارندگان به توصیف موج
چاکنایی ،پارامترهای تحلیل و ارائۀ توصیفی از الگوهای مشاهدهشده است .بدیهی است
که نتایج به دست آمده در این پژوهش مربوط به دادههای جمعآوری شدۀ محدودی (از
نظر تعداد گویشوران ،سن و دیگر متغیرهای مربوط) بوده است و تعمیم و تبیین بیشتر
نیاز به بررسیهای بیشتر و در نظر گرفتن متغیرهای موثر بیشتری است.
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